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Abstract 

Worldwide, different kind of methods are used for conservation of fresh fish. The purpose 

of this experiment was to determine the quality of fresh plaice (Pleuronectes platessa), 

stored in two different icing techniques, the classic flake ice method and slurry ice 

method. The goal of this project was to examine if these cooling techniques have an 

influence of the shelf life of the fish. These techniques were evaluated and analyzed by 

sensory, microbiological and chemical methods. 

Slurry ice is reported for being a promising technique in the storage of aquatic food 

products. The main characteristic of slurry ice is store the material at a temperature 

slightly below 0°C, this method is a faster cool technique than classic flake ice. This 

because of the microscopic particles that have a spherical shape which are typical for the 

slurry ice which covers the entire surface of the material. This protects the fish from the 

action of oxygen. (Losada, Rodríguez, Miranda, Barros-Velázquez, & Aubourg, 2006) 

The Quality Index Method was used for the sensory evaluation, this method is used to 

determine the quality of plaice. Evaluation is done by using a demerit score- system (0-

3) of different parts of plaice (gill, skin, eyes, …). The scores for all attributes are added 

to give an overall sensory score, the so-called quality index. The quality index increases 

linearly with the storage ice. Therefore the total demerit score can also be used to predict 

the remaining shelf life. (QIM Eurofish, 2008) 

In the microbial analyse , the concentration of Pseudomonas, Shewanella and other 

psychrotrophic marine count systems was evaluated by using Pseudomonas Agar Base 

and Lyngby Iron Agar. The biochemical breakdown, what cause these bacteria in fish, is 

evaluated by a chemical analysis. For the chemical analyse, the steam destillation was 

used to determine the concentration of different kinds of breakdown components (total 

volatile basic nitrogen (TVB-N) and trimethylamine). An Ultra High Pressure 

(Performance) Liquid Chromatography (UHPLC) was used for the determination of 

biogenic amine . 

The obtained results during this experiment are different from the results found in 

literature. The obtained values exhibit no or hardly any difference between the two 

conservation methods. During storage, an increase is noticed in the score that was 

obtained in the sensory analysis. At the end of the experiment, the score reached the 

maximum of 24. There was a marked increase in the microbiological count of 

Pseudomonas spp., Shewanella colonies and total bacterial counts. At the start of the 

experiment, there was only a concentration measured of Pseudomonas. There was a 

clear zone of growth of these bacteria. There was no concentration measured of 

Shewanella. 

The concentration of the total volatile bases increased remarkably at the end of the 

experiment. This also applies for the concentration of TMA, which increased after day 
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eleven of the storage process. After the procedures with the UHPLC, it became clear that 

very low levels of biogenic amines are represented in plaice during the storage process. 

These concentrations are usually measured under the detection limit. 

Finally, there can be inferred that trimethylamine is formed in fish by Shewanella 

colonies. The concentration of Shewanella rises at day eleven, while there is a clear 

increasing observed at the level of trimethylamine in plaice. Pseudomonas spp. forms no 

trimethylamine but ketones, aldehydes and esters. For both the sensory, microbiological 

and chemical analysis, there are no differences detected between the various 

conservation methods. It is recommended to repeat the experiment during summer, 

since the body temperature of the fish is higher. Therefore the fast cooling effect of 

slurry ice might play a more important role in prolonging shelf life.  
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Lijst van afkortingen en symbolen 

ATP Adenosinetrifosfaat 

BF Bevestigingsfactor 

CFC-supplement  Cetrimide-Fucidine-Cephaloridine-supplement 

DMA Dimethylamine 

DMAO Dimethylamine oxide 

EU Europese Unie 

Hz Hertz 

ILVO Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek 

ISO International Organization for Standardization 

KIM Kwaliteit Index Methode 

kve Kolonievormende eenheden  

LAF Laminaire Air Flow 

LOD Limit of detection 

log Logaritme 

LOQ Limit of quantification 

MF Mobiele fase 

mmonster Massa monster 

MN Molaire massa stikstof 

MRD Maximum Recovery Diluent 

mV millivolt 

N  Stikstof (chemisch) 

N  Kiemgetal, in aantal kolonievormende eenheden per gram 

(microbiologisch) 

N/S Noise to Signal 

n1 Aantal petriplaten met de laagste verdunning 

n2 Aantal petriplaten met de hierop volgende tienvoudige verdunning 

n3 Aantal petriplaten met de hierop volgende tienvoudige verdunning 

p kans 

PAB Pseudomonas Agar Base 

ppm Parts per million 

S Som van getelde kolonies 

S/N Signal to Noise 

Spp. Meerdere species 

tHCl Titter zoutzuur 

TMA Trimethylamine 

TMAO Trimethylamine oxide 

TVB Totale Vluchtige Basische Stikstof 

UHPLC Ultra High Pressure (Performance) Liquid Chromatography 

V0 Volume toegevoegd zoutzuur aan blanco 

V1 Volume toegevoegd zoutzuur aan staal 
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Vperchloorzuur Volume toegevoegd perchloorzuur 

VF Verdunningsfactor 

Vfiltraat Volume filtraat 
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Verklarende woordenlijst 

Aeroob Bacteriën die enkel kunnen groeien bij aanwezigheid van 

zuurstof. (Verhaegen, Vandeven, & Pyckavet, 2013) 

Alifatische structuur Organische structuur opgebouwd uit koolstoffen die een 

verzadigde structuur vertonen. (Engbersen & de Groot, 

2007) 

Antihistaminica Onderdrukt allergische reacties. Symptomatische 

behandeling van allergische rhinitis, van urticaria, en 

van allergische of pseudo-allergische reacties door 

geneesmiddelen, voedsel of andere stoffen. (Belgisch 

Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie, 2015) 

Aquatisch Tot water behorend. (VLIZ, 2004) 

Aromatische structuur Een molecuul met extra stabilisatie als een 

aaneengesloten, vlak, cyclisch π-systeem heeft met 

daarin (4n+2) π-elektronen. Verbindingen die aan deze 

voorwaarden voldoen zijn aromaten. (Engbersen & de 

Groot, 2007) 

Autolyse Uiteenvallen van weefsels en structuren door inwerken 

van endogene enzymen. (Farlex, 2003) 

Biogene amines Afbraakproduct vanuit proteïnen, die afgebroken worden 

door inwerkingen van bacteriële enzymen. Kan in hoge 

concentratie allergeen of giftig zijn. (FAO, 2003) 

Boomkor visserij Techniek bij het vangen van voornamelijk platvissen, 

netten worden met behulp van kettingen over de bodem 

gesleept. (Ecomare, 2015) 

Coccobacillen Kruising tussen kokken (rondvormig) en bacillen 

(staafvormig). Deze bacteriën vertonen een ovale 

structuur. 

Duplo Tweevoud. 

Endogene enzymen Enzymen die inwerken die van natuurlijke oorsprong 

aanwezig zijn in een voedingsmiddel. (Vyncke, 1999) 

Exogene enzymen Enzymen die inwerken die niet van natuurlijke oorsprong 

aanwezig zijn in een voedingsmiddel. (Vyncke, 1999) 

Exoten Vreemde dieren of planten die door toedoen van de 

mens bij ons beland zijn. Deze kunnen een schadelijk 

effect hebben op het milieu. (Natuurpunt, 2015) 

Extrinsieke factoren Uitwendige factoren eigen aan de omgeving waarin het 

met micro-organisme besmet levensmiddel bewaard 

wordt. (Van Oostveldt, 2014) 

Gefermenteerd voedsel Om het voedingsmiddel aan te maken wordt er gebruik 

gemaakt van bacteriën, schimmels en gisten. 

(Boekhorst, 2014) 
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Genus Geslacht van organisme. 

Glycogeen Polymeer van glucose, wordt afgebroken tot glucose 

tijdens de glycogenolyse. Wordt voornamelijk 

opgeslagen in de lever en spiercellen. (Harrisson, 2011) 

Glycogenolyse Proces waarbij glycogeen afgebroken wordt tot glucose. 

(Harrisson, 2011) 

Gutten Ontdoen van ingewanden in vissen om het bacteriële 

bederf te remmen. (Bekaert, 2015) 

Heterocyclische structuur Organische cyclische structuur waarbij een of meerdere 

koolstofatomen vervangen zijn door andere atomen 

zoals zuurstof, wordt er een heterocyclisch ringsysteem 

gevormd. (Engbersen & de Groot, 2007) 

Kiemgetal Kolonievormende eenheden, de maat van de 

hoeveelheid aanwezige bacteriën op een 

voedingsproduct. (Kellner, 2014) 

Limit of detection Detectielimit, de laagste concentratie die kan worden 

gedetecteerd. (Armbruster & Pry, 2008) 

Mesofiele bacteriën Bacteriën die groeien tussen 5°C en 45°C. (Van 

Oostveldt, 2014) 

Pollutie  Mariene pollutie is de directe of indirecte introductie van 

stoffen of energie door mensen in het mariene milieu, 

dat resulteert of waarschijnlijk zal resulteren in 

schadelijke effecten als schade aan natuurlijke bronnen 

en het mariene leven, schade aan de menselijke 

gezondheid, hinder voor mariene activiteiten, met 

inbegrip van visserij en ander wettig gebruik van de zee, 

bederf van de kwaliteit van het zeewater voor gebruik 

en andere vormen van kwaliteitsverlies. (VLIZ, 2004) 

Psychrofiele bacteriën Bacteriën die groeien tussen -15°C en 20°C. (Van 

Oostveldt, 2014) 

Psychrotrofe bacteriën Bacteriën die groeien tussen -5°C en 40°C. (Van 

Oostveldt, 2014) 

Rigor mortis Lijkstijfheid van vissen na vangst. (Torry Research 

Station, 2001) 
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1 Inleiding 

Hieronder een beknopte voorstelling over de plaats van het onderzoek, een situatieschets 

en de beoogde doelstelling.  

1.1 Plaats van onderzoek 

Het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) is een onafhankelijk 

wetenschappelijk onderzoeksinstituut en dienstverleningsorganisatie van de Vlaamse 

overheid; ILVO werkt mee aan het bevorderen van een duurzame landbouw, visserij en 

agrovoedingssector in Vlaanderen, België, Europa en in de wereld. ILVO bouwt 

fundamentele en toegepaste kennis op die nodig is voor de verbetering van bepaalde 

producten en productiemethoden, zodat de kwaliteit van het eindproduct gegarandeerd 

wordt. Het onderzoeksinstituut wordt gefinancierd door de Vlaamse overheid, 

beleidsdomein Landbouw en Visserij. Naast steun van de Vlaamse overheid worden 

eveneens inkomsten gegenereerd uit contractonderzoek en dienstverlening. (Instituut 

voor Landbouw en Visserijonderzoek, 2015)(Instituut voor Landbouw en 

Visserijonderzoek, 2015) 

De onderzoeksactiviteiten van ILVO zijn gestructureerd in vier eenheden: Dier, Landbouw 

en Maatschappij, Plant en Technologie en Voeding. Deze eenheden zijn verspreid over 

Melle, Merelbeke en Oostende. Het onderzoek van deze bachelorproef wordt uitgevoerd 

in de afdeling Dier-Visserij in Oostende, onder het onderzoeksdomein “aquatisch milieu 

en kwaliteit”. Dit domein bestudeert biologische, toxicologische, chemische effecten van 

pollutie & afval, exoten, zand- en grindwinning, baggerstorten, windmolens, 

visserijactiviteiten en mariene beschermde gebieden. Het takenpakket bestaat uit het 

bestuderen van ecosystemen in verschillende habitats (macro- en epibenthos, vis, 

plankton) en het onderzoek verrichten naar kwaliteit, versheid en authenticiteit van vis, 

schaal- en schelpdieren. Daartoe worden analysetools en verbeteringsstrategieën 

ontwikkeld. (Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek, 2015) 

1.2 Situatieschets  

Het onderzoek wordt uitgevoerd op pladijs (Pleuronectes platessa). In aanvoergewicht 

(tussen 5000 en 8000 ton op jaarbasis) is pladijs de belangrijkste vissoort voor de 

Belgische visserijsector. Dit vormt 20 tot 30 % van de totale nationale aanvoer. (VLIZ, 

2014) 

Omdat pladijs zeer gevoelig is voor bederf, is de bewaring van vis op ijs uiterst 

belangrijk. Door een lage temperatuur is er een verminderde bacteriële groei mogelijk op 

vis, waardoor er minder bederfproducten gevormd worden. Deze bederfproducten 

hebben een negatieve invloed op de kwaliteit van visserijproducten zoals vorming van 

rotte visgeur en een verminderde smaak. Wanneer er een grote hoeveelheid bacteriën op 

vis aanwezig zijn kan dit ook schadelijk zijn voor de gezondheid van de consument. 
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Om de kwaliteit te garanderen wordt er geïnvesteerd in vernieuwde bewaarmethoden. Zo 

is recent slurry ijs op de markt gekomen. Dit type ijs wordt ook vaak vloeibaar ijs 

genoemd. Het is een mengsel van vaste ijsdeeltjes verdeeld in een vloeibare suspensie 

waardoor er een verbeterd contactoppervlak is tussen het ijs en de pladijs tijdens de 

bewaring. 

1.3 Doelstelling 

Het doel van dit onderzoek is de invloed na te gaan op de kwaliteit van pladijs na 

bewaren in klassiek schilferijs en het recent geïntroduceerde vloeibaar ijs. De kwaliteit 

van deze opslagmethoden worden onderzocht aan de hand van onderstaande criteria. 

- Sensorische analyse: bepaling van de kwaliteit op basis van zintuigelijke 

waarnemingen. 

- Microbiologische analyse: bepaling van het totale kiemgetal en telling van 

Pseudomonas species (spp.) en watersulfide-producerende bacteriën. 

- Chemische analyse: bepaling van de concentratie afbraakproducten die 

geproduceerd worden door bacterieel bederf. 

Door het uitvoeren van dit experiment kunnen de vissers achterhalen welke methode ze 

het best kunnen toepassen bij het bewaren en aanvoeren van pladijzen. 
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2 Literatuurstudie 

In dit hoofdstuk wordt er een duidelijke situering gegeven binnen welk kader het 

onderzoek plaatsvindt.  

2.1 De pladijs (Pleuronectes platessa) 

In dit onderzoek wordt de kwaliteit nagegaan van de pladijs op klassiek schilferijs en 

slurry ijs. De pladijs (Pleuronectes platessa) (Figuur 2.1) ook wel schol genoemd 

behoort tot de orde der platvissen (Tabel 2.1). 

Tabel 2.1: Taxonomische indeling (De Plecker, 2012) 

Rijk Animalia (Dieren) 

Stam Chordata (Chordadieren) 

Klasse Actinopterygii (Straalvinnigen) 

Orde Pleuronectiformes (Platvissen) 

Familie Pleuronectidae (Schollen) 

Geslacht  Pleuronectes 

 

 

Figuur 2.1: Voorstelling van de pladijs (Visinfo, 2014) 

De ogen van de pladijs bevinden zich aan de bovenzijde (oogzijde), de pladijs is dus aan 

de onderzijde (wit) blind. Pladijzen worden gemakkelijk herkend aan de bovenzijde, 

omdat deze bruin gekleurd is met een groene schijn en onregelmatig verspreide oranje 

vlekken. (De Plecker, 2012)(Visinfo, 2014)  

Pladijzen komen voornamelijk voor in het Noord-Atlantisch gebied van Groenland tot het 

zuiden van Marokko (Figuur 2.2). Ook komen ze rijkelijk voor in de Baltische zee. De 

pladijzen die in België geconsumeerd worden zijn voornamelijk afkomstig uit de 

Noordzee, het Oostelijk- en Westelijk Engels kanaal, de Keltische zee en de Ierse zee. 

Pladijs is één van de belangrijkste platvissen in de Belgische visserij. Pladijs kan op 

verschillende manieren gevangen worden. In de Noordzee wordt pladijs het meest 

gevangen met de boomkormethode. Het openhouden van visnetten gebeurd door middel 

van een stalen buis, dat rolt met schaatsen of wielen over de grond. Door met 

wekkerkettingen opgeschrikte platvissen komen in de netten terecht (Figuur 2.2). Deze 

methode vergt veel kracht en daarom moeten de vissersboten voorzien zijn van sterke 

motoren. De boomkormethode heeft een bepaalde impact op de bodem van de zee. Om 
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die impact te verminderen wordt er tegenwoordig veel moeite gedaan, zoals het gebruik 

van lichtere kettingen en wielen op de stalen buis. (Visinfo, 2014)(Ecomare, 2015) 

 

Figuur 2.2: Links: Locatie waar er gevist wordt op schol (De Plecker, 2012) Rechts: 

Voorstelling boomkormethode (Ecomare, 2015) 

Pladijs is gedurende het ganse jaar verkrijgbaar maar de kwaliteit en de smaak van deze 

vis is het best in de periode van juni tot oktober, ook wel het pladijsseizoen genoemd. In 

deze maanden is het visvlees het stevigst en zijn de vissen groter in massa. Het 

onderzoek werd uitgevoerd in februari, deze vis is dan “kuitziek”, waardoor het een stuk 

magerder en slapper is. (Visinfo, 2014) 

2.2 Bederf van vis 

Vis is een zeer belangrijk product in de voedingssector maar bederft zeer snel. Zowel 

bacterieel bederf, chemisch bederf als enzymatisch bederf en komen voor in vis.  

2.2.1 Bacterieel bederf 

De belangrijkste vorm van bederf in vis is bacterieel bederf. Dit komt doordat vis een 

hoog watergehalte (tussen 70 % en 80 %) en een hoog gehalte aan stikstofbestanddelen 

bevat. Bovendien heeft visvlees een vrij neutrale pH. Dit zijn allemaal factoren die 

bacteriële groei in de hand werken en dus de houdbaarheid beperken. Bij een gevangen 

vis is het visvlees (inwendige factor) steriel maar de huid, kieuwen en andere 

ingewanden (uitwendige factoren) zijn rijk aan verschillende psychrotrofe mariene 

bacteriën. Bij de bewaring van vissen onder bepaalde omstandigheden kunnen micro-

organismen migreren doorheen de huid of vasculair systeem naar het visvlees waardoor 

er exogene enzymen inwerken op het weefsel en zo ontstaat er bacterieel bederf van het 

visproduct. (Vyncke, 1999)(Dijk et al., 2001)(Morren, 1994) 

De soorten bacteriën die kunnen aanwezig zijn tijdens bacterieel bederf is afhankelijk van 

vis tot vis en ook van de stadia van bederf. Op vissen groeien voornamelijk de 

psychrotrofe gramnegatieve mariene bacillen zoals Shewanella species (spp.), 

Pseudomonas spp., Moraxella spp. en Acetinobacter spp. (Vyncke, 1999) 



Vergelijking van de microbiologische, chemische en sensorische kwaliteit van pladijs 

(Pleuronectes platessa) opgeslagen in schilferijs en vloeibaar ijs  

17 

 

Naast de psychrotrofe mariene bacteriën komen in mindere mate grampositieve species 

voor (Bacillus spp., Micrococcus spp. en Clostridium spp). Deze komen meer voor in 

tropische vissen. Ook Enterobacteriaceae spp. wordt meer teruggevonden in tropische 

vissen. (FAO, 2005) 

Pseudomonas spp. zijn middelgrote gramnegatieve bacillen, dankzij polaire flagellen zijn 

deze kolonies beweeglijk. Ze zijn strikt aeroob en verbruiken suikers door oxidatie. In vis 

komt de Pseudomonas lundensis het meest voor, gevolgd door Pseudomonas 

fluorescens. Pseudomonas lundensis komt vaak voor tijdens bederf van verschillende 

voedingsmiddelen zoals dat van kaas, vis, melk en vlees. (Verhaegen et al., 

2013)(Tryfinopoulou, Tsakalidou, & Nychas, 2002) 

Naast Pseudomonas spp. zijn Shewanella spp. belangrijke bederfbacteriën. Deze zijn 

eveneens gramnegatieve bacillen zoals Pseudomonas spp.. De Shewanella kolonies die 

het meest voorkomt bij visbederf is de Shewanella putrefaciens. Deze bacteriën zijn in 

staat om de afbraakproducten dimethylamine, trimethylamine, watersulfide en 

ammoniak te produceren, zie hoofdstuk 2.4. (Verhaegen et al., 2013)(Vyncke, 

1999)(Khashle & Janda, 1998) 

De meest voorkomende bederforganismen in vis worden weergegeven in Tabel 2.2 

samen met de verschillende gevormde bederfcomponenten. 

Tabel 2.2: Meest voorkomende bederforganismen en de gevormde afbraakproducten 

(FAO, 2005) 

Bederforganisme Gevormd bederfproduct 

Shewanella putrefaciens Trimethylamine, watersulfide 

Photobacterium phosphoreum Trimethylamine 

Pseudomonas spp. Ketonen, aldehyden en esters 

Vibrionaceae Trimethylamine, watersulfide 

Anaërobe bedervers Ammoniak 

Moraxella spp. en Acinetobacter spp. zijn onbeweeglijke gramnegatieve bacillen. 

Moraxella kolonies zijn diplobacillen en Acinetobacter spp. coccobacillen. Deze bedervers 

komen minder frequent voor dan Pseudomonas spp. en Shewanella spp.. (Vyncke, 

1999)(Verhaegen et al., 2013)  

Het verloop van de groeicurve van bacteriën wordt in Figuur 2.3 weergegeven. Daaruit 

kunnen 4 grote fasen opgemerkt worden. In de lagfase is er geen groei van bacteriën 

aangezien het kiemgetal constant blijft. Vervolgens is er een logaritmische (log)fase waar 

de groei logaritmisch toeneemt, gevolgd door een stationaire fase waar het kiemgetal 

constant blijft. Als laatste stap is er de afstervingsfase van bacteriën waarbij het 

kiemgetal daalt. 
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Figuur 2.3: Verloop van de groeicurve van bacteriën(Wiersima, 2015) 

2.2.2 Chemisch bederf 

Naast bacterieel bederf kan er ook chemisch bederf optreden in vis. Tijdens het chemisch 

bederf treedt er afbraak op van vetten en vetzuren door verschillende reacties.  

2.2.2.1 Enzymatische hydrolyse van vrije vetzuren 

Vetten die het meest voorkomen in vissoorten kunnen opgedeeld worden in twee grote 

groepen: de fosfolipiden en de triglyceriden. Fosfolipiden zorgen voor een inwendige 

structuur van het membraan van viscellen. Triglyceriden zijn vetten die gebruikt worden 

als energieopslag. (FAO, 2005) 

Als vis breken fosfolipiden en triglyceriden af door verschillende bederfreacties. Tijdens 

de enzymatische hydrolyse werkt lipase in waardoor mono-, di- en triglyceriden ontstaat 

er afbraak tot glycerol en vrije vetzuren (Reactievergelijking 2.1). (Vanbillemont, 

2014)(Peteghem, 1999)(Martinsdottir, Sveinsdottir, Luten, Schelvis-Smit, & Hyldig, 

2001) 

 

Reactievergelijking 2.1: Enzymatische hydrolyse van triglyceride(Vanbillemont, 2014) 

2.2.2.2 Oxidatieve ranzigheid van vrije vetzuren 

Een van de belangrijkste oorzaken van verlies aan kwaliteit in vette vis is oxidatieve 

ranzigheid van vetzuren. Deze ontstaat door inwerking van zuurstof op vetzuren waarbij 
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er vorming is van ketonen, aldehyden en zuren waardoor er een typische ranzige smaak 

en geur ontstaat. Ook heeft dit een negatief effect op de voedingswaarde van het 

levensmiddel. (FAO, 2005)(Vanbillemont, 2014) 

Deze reactie komt meestal voor in onverzadigde vetzuren aangezien de dubbele binding 

gemakkelijk kan verbroken worden door inwerking van zuurstof (initiatiereactie). Hierbij 

breken vrije vetzuren af tot vetradicalen, die snel met zuurstof reageren waardoor er 

vorming is van een peroxy-radicaal. Dit radicaal zal verder reageren met waterstof van 

een ander vetzuur waardoor een hydroperoxide gevormd wordt en een nieuw vetradicaal 

(propagatiereactie). Deze reactie gaat steeds door totdat het peroxy-radicaal zich 

omvormt tot een ander hydroperoxide met behulp van antioxidanten. Deze 

hydroperoxide is veel minder reactief. De gevormde peroxiden zijn smaakloos en hebben 

geen invloed op de sensorische analyse. (FAO, 2005) 

Vervolgens zal er een secundaire oxidatie optreden die gekatalyseerd wordt door 

metaalionen waardoor er secundaire afbraakproducten ontstaan die een kortere 

koolstofketen vormen. Secundaire producten, meestal aldehyden, ketonen, alcoholen en 

carbonzuren, zorgen ervoor dat het visvlees geel verkleurd. Metaalionen spelen ook een 

belangrijke rol tijdens de katalysatie van de initiatie reactie (Figuur 2.4). (FAO, 2005) 

De hoeveelheid lucht, licht, warmte en de hoeveelheid luchtvochtigheid bepalen de mate 

waarin de reactie doorgaat. Oxidatieve ranzigheid moet zoveel mogelijk vermeden 

worden en daarom dient de concentratie aan vernoemde factoren gereduceerd te 

worden. Ook het toevoegen van anti-oxidantia heeft een positief effect op het remmen 

van deze reactie. Anti-oxidantia reageren met vetzuurradicalen, waardoor de 

propagatiestap onderbroken wordt. Daarnaast hebben citroenzuur en EDTA een 

inhiberend effect aangezien deze reageren met metaalionen tot metaalcomplexen maar 

deze stoffen hebben een negatief effect op de smaak van voedingsmiddelen. (FAO, 

2005)(Vanbillemont, 2014) 

 

Figuur 2.4: Oxidatie van vrije vetzuren (FAO, 2005) 
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Aangezien pladijzen een laag vetgehalte bevatten (0,8 g vet op 100 g visvlees) zal er 

meer bacterieel bederf optreden dan chemisch bederf. (Vlaams infocentrum land- en 

tuinbouw, 2001) 

2.2.3 Enzymatisch bederf 

Ook is er mogelijkheid op enzymatisch bederf, autolyse genaamd. Dit is de ontbinding 

van weefsels door inwerking van endogene enzymen. (Vyncke, 1999)(Claes & More, 

2013) 

2.3 Bewaartechnieken 

In dit onderzoek wordt vis opgeslagen bij lage temperaturen (in ijs). Een lage 

temperatuur zorgt ervoor dat bacteriën zich minder snel kunnen vermenigvuldigen 

waardoor het bederf uitgesteld wordt. Op vis uit gematigde gebieden, komen 

voornamelijk mesofiele, psychrofiele en psychrotrofe bacteriën voor. Deze bacteriën 

kunnen vermenigvuldigen bij lage temperaturen en komen dus voor tijdens de bewaring 

van visserijproducten. (Vyncke, 1999)(Van Oostveldt, 2014) 

Bij bewaring van pladijs op lage temperatuur zal de houdbaarheid van het product 

verlengen. De houdbaarheid wordt omschreven als het aantal dagen dat gehele, verse 

vis in ijs kan bewaren totdat het niet meer geschikt is voor de menselijke consumptie. 

Voor de opslag van vis kunnen er verschillende types worden toegepast. (Martinsdottir et 

al., 2001) 

De bewaring tijdens dit experiment wordt uitgevoerd op klassiek schilferijs en op slurry 

ijs (Figuur 2.5), zie 2.3.1 en 2.3.2. 

  

Figuur 2.5: Links: Voorbeeld van klassiek schilferijs Rechts: Voorbeeld van slurry ijs 

2.3.1 Klassiek schilferijs 

Het aanmaken van schilferijs gebeurt door de traditionele schilferijsmachine die werkt op 

basis van zoetwater uit de haven (gestockeerd in een tank). Door middel van 

koelvloeistof krijgt het water de structuur van schilferijs waarna met behulp van een 

zouttank een bepaalde dosis zout wordt toegevoegd zodat de kwaliteit van het ijs 

verbetert. Hoewel deze de meest toegepaste bewaartechniek van vis is, zijn er 

verschillende nadelen aan verbonden. Een eerste nadeel is het beperkte contactoppervlak 

tussen de vis en het ijs. Hierdoor koel de vis minder snel af. Daarnaast heeft schilferijs 

scherpere randen waardoor de vis beschadigd kan raken. Hierdoor komt het visvlees in 
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contact met lucht en kan er een snel bacterieel bederf optreden. (Sikorski, 

1990)(Shahidi, 2006) 

2.3.2 Slurry ijs 

Slurry ijs, ook wel vloeibaar ijs genoemd, is een relatief nieuwe toegepaste techniek bij 

het bewaren van vissen. Slurry ijs, ook wel vloeibaar ijs genoemd, is een relatief nieuwe 

toegepaste techniek bij het bewaren van vissen. Dit type ijs bestaat uit zeewater, 

waardoor transportatie van zoetwater uit de haven niet meer nodig is. Slurry ijs bestaat 

uit kleine fijne kristallen die verdeeld zitten in een suspensie in water. Het zeewater 

wordt overgepompt doorheen een fijne filter (20 micron) in een cilinder waar het water 

steeds in circuleert. De wand bestaat uit een voortdurend doorpompt reservoir met 

koelmiddel. In de cilinder worden alle kristallen afgeschraapt, om het overpompen te 

vergemakkelijken (zo niet, bemoeilijkt dit het overpompingsproces van het ijs.) Het 

percentage ijskristallen kan variëren tussen 20% tot 60%. De kwaliteit van het slurry ijs 

hangt af van de snelheid waarbij het zeewater door het systeem vloeit, wat handmatig 

geregeld kan worden. Dit hangt af van de temperatuur en de zoutconcentratie van het 

zeewater. De zoutconcentratie van het zeewater kan variëren: Indien het zoutgehalte te 

laag is, bemoeilijkt dit het afschrapen van de cilinder door een te harde structuur van het 

ijs. Is het zoutgehalte te hoog en het smeltpunt te laag is, kan de vis gedeeltelijk 

bevriezen waardoor de kwaliteit van de vis daalt. Een belangrijk voordeel van vloeibaar 

ijs, is dat de temperatuur veel lager is dan die van schilferijs, waardoor de bacteriële 

groei vertraagd. (Losada et al., 2006)(Van Oostveldt, 2014)(Rey, Miranda, Aubourg, & 

Barros-Velázquez, 2012)(Sigurdsson, 2001)(Hansen, 1998) 

Beide systemen voor de aanmaak van zowel slurry- als schilferijs zijn ontworpen en 

geproduceerd door Promac ®. 

2.4 Afbraakproducten die gevormd worden tijdens het bederf 

Tijdens het bederfproces van visserijproducten is er vorming van verschillende 

afbraakproducten.  

2.4.1 Totale vluchtige basische stikstof (TVB-N) 

De meest gekende afbraakproducten zijn de TVB-N-producten, deze zorgen voor een 

rotte visgeur.  

2.4.1.1 Trimethylamine (TMA) 

Trimethylamine is het meest gevormde bederfproduct tijdens de groei van microflora op 

visserijproducten. Trimethylamine wordt gevormd vanuit trimethylamineoxide (TMAO) 

dat van nature aanwezig is in vis. Deze reductie gaat door met behulp van het enzym 

triamineoxidase (Reactievergelijking 2.2). Als reductor (die een oxidatie ondergaat) 

kan melkzuur gebruikt worden dat gevormd is vanuit de glycogenolyse. (Vyncke, 

1999)(Treberg & Driedzic, 2002) 
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Reactievergelijking 2.2: Vorming trimethylamine (Reijerkerk, 2007)(EMBL-EBI, 

2012)(EMBL-EBI, 2014)(Phys, 2000) 

Dit amine is vluchtig en is de veroorzaker van een typische visgeur.  

2.4.1.2 Dimethylamine (DMA) 

Naast het gevormde trimethylamine kan er ook dimethylamine ontstaan vanuit 

trimethylamineoxide (Reactievergelijking 2.3). Bij deze reactie gaat het enzym 

diamineoxidase (DMAO) inwerken in plaats van triamineoxidase. (Vyncke, 1999)  

 

Reactievergelijking 2.3: Vorming dimethylamine(Reijerkerk, 2007)(EMBL-EBI, 

2012)(Phys, 2000)(EMBL-EBI, 2013) 

2.4.1.3 Ammoniak 

Een ander bacterieel afbraakproduct is ammoniak. Dit wordt gevormd door de afbraak 

van het aanwezige ureum in vis (Reactievergelijking 2.4). Deze reactie kan enkel 

doorgaan als het enzym urease aanwezig is, wat enkel aanwezige bacteriën kunnen 

produceren. De vorming van ammoniak tijdens het bederf van vis komt het meest voor 

bij kraakbeenvissen zoals haaien en roggen. (Vyncke, 1999)  

 

Reactievergelijking 2.4: Vorming van ammoniak vanuit ureum (ENGR, 1999) 

Ureum wordt ook gevormd in visserijproducten door degradatie van proteïnen, peptiden 

en eveneens aminozuren. (Shutz, 2011) 

2.4.2 Biogene amines 

Biogene amines komen in verschillende voedingsproducten voor, voornamelijk in vis, 

kaas, vlees, groenten en gefermenteerd voedsel. Door correcte bewaring van deze 

producten volgens voorgeschreven methoden treedt er geen vorming op van amines, 

maar wel bij een verkeerde bewaringsmethode. Bijvoorbeeld bij langdurige bewaring op 

kamertemperatuur. (Naila, Flint, Fletcher, Bremer, & Meerdink, 2010) 
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Biogene amines ontstaan wanneer proteïnen degraderen tijdens een bewaarproces tot 

vrije aminozuren. Deze aminozuren kunnen ook oorspronkelijk in het voedsel aanwezig 

zijn en breken mogelijks af door behulp van decarboxylase enzymen tot biogene amines. 

Deze enzymen zijn exogeen en zijn niet van nature aanwezig in het voedingsmiddel maar 

worden gevormd door aanwezigheid van bacteriën. (Den Brinker, Kerr, & Rayner, 

1995)(Den Binker, Rayner, & Kerr, 1996) 

In Reactievergelijking 2.5 worden alle gevormde biogene amines vermeld die kunnen 

voorkomen in visserijproducten. Daaruit afgeleid, heeft putrescine, cadaverine, 

spermidine en spermine een alifatische structuur. Histamine en tryptamine hebben een 

heterocyclische structuur en tyramine en fenylethylamine hebben een aromatische 

structuur. (Visciano, Shirone, Tofalo, & Suzzi, 2012)  
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Reactievergelijking 2.5: Vorming van biogene amines vanuit corresponderend 

aminozuur(Crott, 2013) 

Normaalgezien vormen biogene amines geen gevaar voor de gezondheid van de mens 

aangezien het lichaam zelf in staat is om biogene amines af te breken. Bij inname van 

kleine hoeveelheden biogene amines zal het lichaam zich daaraan gaan aanpassen. 

Biogene amines vormen echter een gevaar als er een grote hoeveelheid wordt 

ingenomen door een individu die gevoelig is voor biogene amines. Het mechanisme in 
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het lichaam kan hierdoor verstoord geraken waardoor er als gevolg vorming is van 

pseudo-allergieën. Deze allergieën zijn pseudo-allergieën omdat deze geen invloed 

hebben op het immuunsysteem. Bepaalde pseudo-allergieën die kunnen optreden bij 

fenyl-ethylamine zijn hoofdpijn en duizeligheid. Gevolgen van een histamine vergiftiging 

zijn misselijkheid, braken, diarree, netelroos, jeuk, rode uitslag en hypotensie. Om deze 

pseudo-allergieën te behandelen kan een antihistaminica effectief werken. (Tobback, 

2015)(Lüthy & Schlatter, 1983)(Taylor, Stratton, & Nordlee, 1989) 

Vorming van histamine treedt voornamelijk op in vissen van de familie Scombridae en 

Scomberesocidae. Onder deze families bevinden enkele bekende vissen zoals tonijn, 

makreel en bonito. In deze families treedt er een gemakkelijke vorming van histamine in 

hoge concentratie op waardoor er een vergiftiging kan optreden, er wordt gesproken 

over een Scombroïde visvergiftiging. (Taylor et al., 1989)(Morrow, Margolies, Rowland, & 

Roberts, 1991) 

Sommige vissen die niet behoren tot de families Scombridae en Scomberesocidae met 

name sardines (Sardinella spp.), haring (Clupea spp.) en ansjovis (Engraulis spp.) zijn 

ook gevoelig voor de vorming van histamine. Pladijs vertoont een verminderde 

gevoeligheid voor vorming van biogene amines, dit wordt verder onderzocht in dit 

onderzoek. (Taylor et al., 1989) 

2.4.3 Melkzuur 

Vorming van melkzuur treedt op tijdens de Rigor Mortis, ook wel lijkstijfheid genoemd 

(Figuur 2.6). De tijd dat deze in Rigor Mortis toestand bevindt is afhankelijk van de 

doodstrijd tijdens de vangst. Wanneer de vis een lange doodstrijd achter de rug heeft, 

gaat deze sneller in Rigor gaan. 

 

Figuur 2.6: Rigor Mortis toestand (Rosengarten, 2012) 

Het gevormde melkzuur is afkomstig van de glycogenolyse. In een levend organisme is 

er sprake van een oxidatieve verbranding van glycogeen of vet tot glucose dat nodig is 
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voor energie onder de vorm van adenosinetrifosfaat (ATP). De glycogenolyse wordt 

verdeeld in een aerobe en een anaerobe gedeelte (Figuur 2.7). 

 

Figuur 2.7: Schematische voorstelling van de glycogenolyse (FAO, 2005) 

Wanneer een organisme dood is, is er geen zuurstof aanwezig in weefsels en ondergaat 

het organisme enkel een anaerobe verbranding. Eén van de eindproducten van deze 

verbranding is melkzuur, dit heeft een bepaalde invloed op de pH van visserijproducten. 

De pH van pladijs die zich bevindt in Rigor Mortis zal rond de 6,0 en 6,5 bedragen. (FAO, 

2005)  

Tijdens het bewaringsproces gaan bacteriën zich vermenigvuldigen en afbraakproducten 

produceren waardoor de pH gewijzigd wordt. Er treedt vorming op van basische amines 

gedurende het rottingsproces waardoor de pH zal toenemen tot een waarde van 7,5 of 

hoger. (Bekaert, 2015) 
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3 Methoden om de viskwaliteit te bepalen 

Om de kwaliteit van vis te bepalen kunnen er verschillende technieken worden toegepast.  

3.1 Sensorische analyse 

De versheid van vis kan via sensorische analyse bepaald worden. De mens kan dit 

bepalen aan de hand van de zintuigen zoals smaak, uitzicht en geur. 

3.1.1.1 Voorwaarden sensorische analyse 

Om iets sensorisch te beoordelen moet er wetenschappelijk en onder zorgvuldige 

omstandigheden worden waargenomen. De uitvoering van de metingen gebeuren bij 

daglicht, de verlichting is zeer belangrijk in de beoordelingsruimte aangezien dit een 

invloed kan hebben op de resultaten. Onder deze omstandigheden behoort ook een 

kalme werkplaats: de keurders moeten werken in een ruimte met laag lawaainiveau 

zodat de uitvoering analyses gebeurd zonder verstrooiing. De beoordeling gebeurt op een 

nette werktafel die vooraf gedesinfecteerd is. Zo is er ook een lagere kans op 

aanwezigheid van vreemde geuren die in de beoordelingsruimte aanwezig kan zijn. Eten 

en drinken in het lab van sensorische analyse is verboden omdat dit een invloed kan 

hebben op de waarnemingen. Eveneens moet de keurder vooraf opgeleid zijn voor het 

keuren van verschillende visstalen. (Martinsdottir et al., 2001)(Bekaert, Maryssael, & 

Desmyter, 2007) 

3.1.1.2 De Kwaliteit Index Methode (KIM) 

Afgelopen jaren was er een grote ontwikkeling rond de sensorische beoordeling van 

visserijproducten, voornamelijk op rauwe vis. Het meest toegepaste en verplichte 

kwaliteitssysteem is het Europese Unie (EU)-systeem. Met dit systeem wordt de kwaliteit 

ingedeeld in drie grote versheidsgradaties: E, A en B. E-kwaliteit staat voor extra en is de 

hoogst haalbare kwaliteit, er treedt nauwelijks bederf op en dit duidt op verse vis. De A-

gradatie vertoont een mindere kwaliteit en licht bederf maar is nog steeds geschikt voor 

consumptie. De B-kwaliteit geeft aan dat er een verder stadium van bederf is opgetreden 

maar het product is nog geschikt voor consumptie. Alle visserijproducten die lager dan de 

B-kwaliteit vertonen, mogen niet meer geconsumeerd worden. Aangezien de keuring op 

deze methode beperkte informatie geeft over de vis wordt meer en meer gehanteerd met 

de Kwaliteit Index Methode (KIM). (Martinsdottir et al., 2001)(Schelvis, 2003) 

De KIM is een manier om de kwaliteit van vis te bepalen. De kenmerken (ogen, huid, 

kieuwen,…) die veranderen gedurende de opslag in ijs, zijn uitvoerig beschreven in het 

KIM-schema. Dit is een score systeem van nul tot drie. Wanneer een bepaald kenmerk 

(ogen, huid of kieuwen) een goede kwaliteit vertoont wordt er een lage score gegeven, 

als de kwaliteit minder goed is krijgt dit staal een hoge score. De som van alle scores 

levert de “KIM-score” op. De “KIM-score” stijgt in lineair verband met de bewaartijd op 

ijs (Figuur 3.1). Doordat van elk product de potentiële bewaartijd gekend is op ijs, kan 

er uit deze score de resterende bewaartijd bepaald worden, dit kan enkel via de “KIM-

methode”. (Martinsdottir et al., 2001)(Bekaert et al., 2007)(Schelvis, 2003) 
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Figuur 3.1: De lineaire verhouding tussen de Kwaliteit Index Methode van kabeljauw en 

roodbaars en opslagtijd in ijs (Martinsdottir et al., 2001) 

Een ander voordeel ten opzichte van de Europese methode is dat de “KIM-methode” de 

verschillende kenmerken afzonderlijk worden beoordeeld. Elk kenmerk heeft dezelfde 

invloed op de score, hierbij wordt voorkomen dat één kenmerk verantwoordelijk is voor 

het toewijzen van vis aan een bepaalde versheidgradatie. (Bekaert et al., 2007) 

Tijdens de sensorische analyse werd er gequoteerd op verschillende aspecten die in 

Tabel 3.1 worden weergegeven. 

Tabel 3.1: KIM-score van pladijs (Martinsdottir et al., 2001) 



Vergelijking van de microbiologische, chemische en sensorische kwaliteit van pladijs 

(Pleuronectes platessa) opgeslagen in schilferijs en vloeibaar ijs  

29 

 

 

3.2 Microbiologische analyse  

Om het aeroob kiemgetal te bepalen werd eerst nagegaan welke platen er worden 

gebruikt: is het een selectieve bodem of een niet-selectieve bodem. In dit onderzoek 

werd er gebruik gemaakt van de “Pseudomonas Agar Base” (PAB) en van de “Lyngby 

Iron Agar”. Pseudomonas Agar Base is een selectieve bodem, de Lyngby Iron Agar is een 

niet-selectieve bodem maar werd wel selectief gemaakt voor de zwarte kolonies. 

De Pseudomonas Agar Base werd toegepast om het Pseudomonas spp. te bepalen en 

eveneens ook de hoeveelheid van deze bacterie te bepalen. Nadat de PAB werd 

geautoclaveerd werd er steriel een “Pseudomonas Cetrimide-Fucidine-Cephaloridine” 

(CFC) supplement toegediend. Dit medium is een selectief medium en maakte de isolatie 

mogelijk van de Pseudomonas spp. en de telling er van, de groei van Enterobacteriaceae 

spp. wordt door dit supplement geïnhibeerd. De hoeveelheid van deze bacterie werd 

nagegaan aangezien Pseudomonas spp. een typische bederfbacterie is van 

visserijproducten die bewaard worden op lage temperaturen (4 °C). Deze bacterie 

produceert tijdens het bederfproces ketonen, aldehyden en esters. (Thermo Scientific 

(Oxoid), 2001)(FAO, 2005) 
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Bij de Lyngby Iron Agar is het de bedoeling om het totaal aeroob kiemgetal te bepalen. 

Om het kiemgetal te bepalen werd er een verdunningsreeks aangemaakt vanuit een 

monsterstaal, deze verdunningsreeks werd dan vervolgens uitgeplaat op een Lyngby Iron 

agar. Deze bodem werd niet enkel gebruikt om het totaal aeroob kiemgetal te bepalen 

maar eveneens ook om het opkweken van waterstofsulfide-producerende bacteriën, deze 

zijn Shewanella putrefaciens en Vibrionaceae. Deze waterstofsulfide-producerende 

bacteriën kunnen geïsoleerd worden van andere kolonies door een zwarte kleuromslag. 

De kleuromslag is te wijten aan het gebruik van ijzerzout als indicator. (Verhaegen et al., 

2013)(FAO, 2005)  

3.3 Chemische analyse 

Tijdens de chemische analyse werden er verschillende technieken toegepast. Voor de 

bepaling van de concentratie van TVB en TMA werd er een stoomdestillatie toegepast. 

Om het gehalte biogene amines te bepalen werd de Ultra High Pressure (Performance) 

Liquid Chromatography (UHPLC). Ook werd de pH van de pladijzen bepaald. 

3.3.1 pH-meting 

De pH werd bepaald met een methode afgeleid van de referentiemethode International 

Organization for Standardization (ISO) 2917:1999 (vlees en vleesproducten). De pH-

meter meette het spanningsverschil in millivolt (mV) tussen de meet- en referentie-

elektrode. De pH van niet-gefileerde vis werd rechtsreeks gemeten in het visvlees met 

behulp van een pH-meter en een temperatuursonde die een correctie uitvoerde van de 

pH.  

3.3.2 TVB-N en TMA 

Om de chemische analyse uit te voeren van de TVB- en TMA-methode werd er gebruik 

gemaakt van een Kjellflex ®-toestel. Het protocol voor de bepaling van deze 

afbraakproducten zijn gebaseerd op een extractie, destillatie en titratie. Dit wordt verder 

uitlegt in dit hoofdstuk. 

Als stoomdestillator werd stoom in het te analyseren staal gebracht waardoor 

trimethylamine, dimethylamine en ammoniak naar een gasfase omgaan. Vervolgens 

vervloog deze gasfase naar het koelelement dat gekoeld werd door behulp van een 

watercirculatie. Omzetting van een gasfase naar een vloeibare fase gebeurd in dit 

koelelement. De overige gas- en vloeistoffase werd opgevangen in een boorzuuroplossing 

die onder het koelelement staat. Het proces wordt verduidelijkt met Figuur 3.2. 

(Ministerieel besluit, 2000) 
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Figuur 3.2: Schematische voorstelling stoomdestillatie (Ministerieel besluit, 2000) 

De hoeveelheid totaal vluchtige stikstofbasen is een chemische indicator voor visbederf 

en bestaat voornamelijk uit ammoniak, dimethylamine en trimethylamine. Vluchtige 

stikstofbasen zijn verantwoordelijk voor de onplezierige visgeur en leveren een negatieve 

bijdrage aan de sensorische kwaliteit van vis en visfilets. Het gehalte aan TVB is laag 

zolang de vis van goede kwaliteit is en begint te stijgen als de vis langer bewaard wordt. 

De vorming van TVB wordt veroorzaakt door bacteriële omzettingen. Een te hoge 

bewaartemperatuur kan het bederfproces en de vorming van TVB versnellen. 

Nadat de vis behandeld werd met perchloorzuur, om de totale vluchtige basen te 

extraheren, volgde er een filtratie. Deze filtratie diende ervoor dat er geen brokken vis in 

de stoomdestillatie terecht kwamen anders zou deze verstopt kunnen geraken. Het 

filtraat werd gemengd met natriumhydroxide. Fenolftaleïne diende als indicator. Hierna 

volgde de stoomdestillatie. Het destillaat werd opgevangen in boorzuur, tijdens de 

destillatie verkleurt de oplossing van roze naar groen, met andere woorden verandert de 

zure oplossing naar een basische oplossing. De basische oplossing werd vervolgens 

geneutraliseerd door zoutzuur. Het resultaat werd uitgedrukt in mg TVB-N /100 g vis. 

Het principe van de bepaling van TMA is net dezelfde als die van de TVB-methode maar 

het is de bedoeling om enkel het gehalte trimethylamine te meten dus werd 
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dimethyamine, ammoniak en overige stikstofverbindingen geblokkeerd door het 

toevoegen van formol. Het resultaat wordt uitgedrukt in mg TMA /100 g vis. 

3.3.3 Ultra High Pressure (Performance) Liquid Chromatography (UHPLC) 

Om biogene amines te kunnen bepalen in de visstalen werd er gebruik gemaakt van Ultra 

High Pressure (Performance) Liquid Chromatography van Shimadzu ®. De verkregen 

resultaten werden verwerkt met behulp van het software-programma LabSolutions ®. 

In Figuur 3.3 wordt een korte schets weergegeven van het principe van de werking van 

UHPLC. De UHPLC is een zeer gevoelige methode bij detectie van verschillende 

componenten in een oplossing. De oplossing met component wordt geïnjecteerd en 

samengevoegd met de mobiele fase en met hoge druk op de kolom gebracht. De 

gebruikte opstelling is een normale fase UHPLC waarbij de mobiele fase apolair is en de 

stationaire fase polair. De UHPLC vertoont ook een grote resolutie. 

 

Figuur 3.3: Schematische voorstelling van de werking van UHPLC (Acueille, 2006) 

Na de microbiologische analyse werden er staalnames gedaan voor de TVB- en TMA-

methode. Daarnaast werd er ook vismonster afgewogen voor het onderzoek naar biogene 

amines. Aangezien er eerst onderzoek werd uitgevoerd op de TVB-methode werden de 

stalen voor biogene amines ingevroren.  

Bij voorafgaande methodes werd het gehalte amines (dimethylamine en trimethylamine) 

bepaald maar bij deze analyse was het de bedoeling om na te gaan welke soorten 

amines er werden gevormd tijdens het bederf van de pladijs. Om dit te kunnen bepalen 

werd er voorafgaand een standaardreeks aangemaakt met een aantal veel voorkomende 

amines zoals, putrescine, cadaverine, histamine, tyramine, spermidine, spermine, 

tryptamine en 2-fenylethylamine. Daarna werden de behandelde stalen op de Ultra High 

Pressure Liquid Chromatography-kolom geplaatst en zo werd er vergeleken welke amines 

er aanwezig zijn in het staal. 



Vergelijking van de microbiologische, chemische en sensorische kwaliteit van pladijs 

(Pleuronectes platessa) opgeslagen in schilferijs en vloeibaar ijs  

33 

 

Bij het opwerken van de stalen werd er gebruik gemaakt van perchloorzuur om samen 

met de vismatrix te mixen om de vrije amines te extraheren uit het staal.  

Daarna werden de stalen gecentrifugeerd en supernatans afgenomen en gemengd met 

een hoeveelheid natriumcarbonaat-oplossing. Deze oplossing zorgde ervoor dat het 

milieu waar de biogene amines aanwezig zijn veranderde van een zure omgeving naar 

een basische omgeving. 

Samen met het natriumcarbonaat werd er dansylchloride toegevoegd omdat biogene 

amines moeilijk te detecteren zijn bij analyse van de UHPLC. Daarom werden deze 

gederivatiseerd om zo de sensitiviteit van de detectie te verhogen. Er werd gekozen voor 

dansylchloride aangezien deze oplossing het best reageerde met biogene amines en het 

leverde stabiele reactieproducten. Het werken met dansylchloride leverde ook een 

voordeel bij de derivatisatie, er was een UV-detectie mogelijk bij 254 nm. (Hwang, 

Chang, Shiu, & Chai, 1997)(Innocente, Bussuti, Moret, & Padovese, 2007)(Boscart, 

2013)  

In Reactievergelijking 3.1 wordt de dansyleringsreactie weergegeven. Deze reactie 

werd uitgevoerd bij 60 °C in het donker. Na deze reactie wordt L-proline toegevoegd om 

de overmaat dansylchloride te neutraliseren. 

 

Reactievergelijking 3.1: Dansyleringsreactie biogene amines (Hernandez- Borges, 2008) 
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4 Experimenteel onderzoek 

Onder dit hoofdstuk worden de proefopzet en de verschillende uitgevoerde protocollen 

weergegeven samen met de verkregen resultaten. 

4.1 Proefopzet 

De bedoeling van dit onderzoek was een beeld te krijgen van het verschil van bederf 

tussen twee bewaartechnieken, enerzijds klassiek schilferijs en anderzijds slurry ijs. Het 

bederfexperiment duurde drie weken. 

Om het bederfproces in kaart te brengen werden er verschillende methodes toegepast 

om de viskwaliteit te bepalen. Per week werden er drie staalnames uitgevoerd (maandag, 

woensdag en vrijdag). Per staalnamedag werd er een sensorische analyse uitgevoerd 

met behulp van het KIM-schema, daarna werd de pH van het visvlees gemeten en als 

laatste werd een microbiologische analyse uitgevoerd. Na de microbiologische analyse 

werden de stalen verhakt en afgewogen voor de chemische analysen. Na het afwegen 

werden de stalen ingevroren zodat er later een TVB- en TMA-analyse (chemische 

analyse) kon worden op uitgevoerd. In totaal zijn er negen staalnames gebeurd waarbij 

telkens vijf pladijzen werden onderzocht per bewaartechniek. Voor de microbiologische 

analyse werd er 10 ± 1 g visvlees op een steriele manier afgewogen, voor TVB-methode 

werd twee maal 10 ± 2 g afgewogen, ook voor TMA maar in het enkelvoud. Als laatste 

werd er 5 ± 0,5 g afgewogen voor de analyse voor biogene amines. Dit werd uitgevoerd 

voor alle stalen. De microbiologische analysen werden de dag van staalname uitgevoerd.  

In Figuur 4.1 wordt er een schematische voorstelling weergegeven van de proefopzet. 

 

Figuur 4.1: Schematische voorstelling van de proefopzet 

Hieronder worden de verschillende uitgevoerde experimenten verder uitgelegd. 
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4.2 Materialen en methoden 

Dit onderdeel bevat informatie hoe de pladijs werd gevangen samen met de protocollen 

van de verschillende analyses. 

4.2.1 Staalname 

De pladijzen werden gevangen op 21 februari (dag 0) in het Kanaal (visvak VIId) 

(Figuur 4.2) door de Z571 (Custos deus). De duur van de sleep bedroeg ongeveer 2 

uur. De pladijzen werden aan boord gegut. Gutten is het verwijderen van ingewanden 

van de vis. Dit werd uitgevoerd omdat de ingewanden een hoog gehalte bacteriën 

bevatten die kunnen migreren naar het visvlees. Dit heeft een negatieve invloed heeft op 

het bewaarproces van de vis.  

De vissen werden verdeeld in twee groepen: 50 vissen werden bewaard op slurry ijs en 

50 pladijzen klassiek schilferijs en opgeslaan bij 0 °C in het visruim. Het schip kwam aan 

wal op 21 februari in Le Havre. Vervolgens werden de vissen via koeltransport naar 

Zeebrugge gebracht.  

 

Figuur 4.2: Indeling visvakken van de Noordzee 

Op 23 februari (dag 2) werden de pladijzen opgehaald in de veiling van Zeebrugge en 

naar het ILVO in Oostende gebracht. Daar werden ze gedurende drie weken opgeslagen 

in een koelcel bij 2 ± 1 °C. De vissen werden bewaard op een specifieke methode, de 

eerste laag bestaat uit ijs gevolgd door een laag pladijs en als deklaag terug ijs. Om de 

temperatuur nauwlettend te kunnen opvolgen werd er een logger geplaatst in de 

visbakken die constant de temperatuur meet. De logger lag in de vis laag. 
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4.2.2 Sensorische analyse 

4.2.2.1 Benodigdheden 

- Scoretabel 

- Pincet 

4.2.2.2 Werkwijze 

- Beoordeel de kwaliteit van de pladijzen aan de hand van de scoretabel. 

4.2.3 pH-meting 

4.2.3.1 Benodigdheden 

- pH-meter 826 pH mobile (Metrohm®) 

- Elektrode: gecombineerde glaselektrode Unitrode (Metrohm®) 

- Elektrode: steekelektrode Spearhead (Metrohm®) 

- Scalpel 

- Spuitfles 

- Bufferoplossing van pH= 4,00 

- Bufferoplossing van pH= 7,00 

- Bewaaroplossing 

- Water type II 

4.2.3.2 Werkwijze 

- Borg en kalibreer de pH-meter; 

- spoel de steekelektrode met water type II; 

- droog de steekelektrode af; 

- maak met een scalpel twee insnijdingen in de vis zoals aangeduid op Figuur 4.3; 

 

Figuur 4.3: Insnede pH-meting aangeduid met groene kruisjes 

- steek de steekelektrode in de eerste insnijding, steek de temperatuursonde in de 

tweede insnijding; 
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- lees de gestabiliseerde pH-waarde af na ongeveer 5 à 10 seconden; 

- spoel de steekelektrode met water type II; 

- bewaar de elektrode in de bewaaroplossing. 

4.2.4  Microbiologische analyse 

4.2.4.1 Benodigdheden 

- Pseudomonas Agar Base (Oxoid®) LOT: 1607334 

- Lyngby Iron Agar (Oxoid®) LOT: 1611424 

- Maximum Recovery Diluent (MRD) (Oxoid®) LOT: 1272358 

- CFC-supplement (Oxoid®) LOT: 1616489 

- Glycerol 

- Microbiologische homogenisator (Bagmixer van Interscience®) 

- Fileermes 

- Snijplank 

- Pincet 

4.2.4.2 Werkwijze 

- Leg de pladijs op de snijplank; 

- maak een insnede langs de graat met een steriel fileermes; 

- doe een afname van 10 g visvlees op een steriele wijze; 

- breng het visvlees over in een homogenisatiezak; 

- weeg het visvlees af en verdun het staal met MRD-medium tot 10-1; 

- meng het staal met de homogenisator gedurende 2x 60 seconden; 

- vanaf deze stap wordt er verder gewerkt in de Laminaire Air Flow (LAF)-kast; 

- breng 1 mL van de 10-1 verdunning over in 9 mL MRD-medium, zo wordt de 

verdunningsreeks aangemaakt; 

- breng 100 µL over van de verdunningsreeks over op de PAB en Lyngby Iron Agar 

(in duplo); 

- voeg acht kookparels toe per plaat en schud hevig zodat het staal gelijkmatig 

verdeeld is over de plaat; 

- incubeer de platen gedurende 48 uur op 25 °C; 

- de kolonies worden geteld met behulp van een Colony Counter Pen; 

- bereken het kiemgetal met de voorziene formule (Formule 4.1), voor de uitleg 

van de symbolen wordt er verwezen naar de lijst met afkortingen; 

N=
S.BF

(n1+0,1n2+0,01n2).VF
 

Formule 4.1: Bepaling kiemgetal(Kellner, 2014) 

- zet de bekomen waarden om in logaritmische waarden (logaritme 

kolonievormende eenheid (kve)/g). 
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4.2.5 Totale vluchtige basische stikstof 

4.2.5.1 Benodigdheden 

- Stoomdestillator (Kjellflex ® K360) (Figuur 4.4) 

- Titrator 702 SM Titrino (Metrohm ®)+ toebehoren (Figuur 4.4) 

- Titrator wisseleenheid 20mL (Metrohm ®) (Figuur 4.5) 

 

Figuur 4.4: Links: Stoomdestillator (Kjellflex ® K360) Rechts: Titrator 702 SM Titrino 

(Metrohm ®) en toebehoren 

 

Figuur 4.5: Titrator wisseleenheid 20mL (Metrohm ®) 
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- Magneetroerder 

- Dispensette (Brand®) 

- Ultraturax (Janke en Kunkel ®) 

- Maatbekers 

- Plooifilters 

- Trechters 

- Erlenmeyers 

- Volpipetten 

- Maatcilinders 

- Maatkolven 

- Referentiemonsters 

- Stalen 

- Zoutzuur-oplossing 0,05 M 

CAS:7601-90-2 

- Volpipetten 

- Ammoniumchloride 30 mg N/100 

mL CAS:12125-02-9 

- Boorzuur 4 % met indicator 

CAS:10043-35-3 

- Fenoltaleïne-oplossing 1 % in 95 % 

ethanol 

- Natriumhydroxide-oplossing 0,05 M 

CAS:1310-73-2 

- Natriumhydroxide-oplossing 20 

mV% CAS:1310-73-2 

- Perchloorzuuroplossing 0,6 M 

CAS:7601-90-3 

- Water type II 

4.2.5.2 Werkwijze (Ministerieel besluit, 2000) 

- Monstervoorbereiding 

o Ontdooi de fijngehakte stalen; 

o voeg 90 mL perchloorzuuroplossing 0,6 M en mix en filtreer de oplossing, 

er wordt zuur aan het staal toegevoegd om de basische stikstof te 

extraheren; 

o pipetteer 50 mL filtraat over in een destillatiebuis voor stoomdestillatie. 

- Stoomdestillatie 

o Breng 50 mL boorzuuroplossing met indicator over in een erlenmeyer en 

plaats deze onder de uitlaat van de spiraalkoeler van de Kjellflex ®. Zorg 

dat de uitlaat voldoende onder het boorzuur zit zodat er geen verlies is aan 

extract; 

o zet alle destillatiebuizen klaar en plaats in de volgorde van Tabel 4.1; 

Tabel 4.1: Volgorde stalen TVB-methode 

Destillatiebuis Inhoud 

Blanco 50 mL water type II 

Referentie 10 mL referentie-oplossing 

ammoniumchloride en 40 mL water type II 

Blanco 50 mL water type II 

Referentie in matrix 1 50 mL filtraat van referentie-oplossing in 

pladijs 

Referentie in matrix 2 50 mL filtraat van referentie-oplossing in 

pladijs 

Stalen 50 mL filtraat van stalen 

Referentie 10 mL referentie-oplossing 

ammoniumchloride en 40 mL water type II 
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o voeg 6,5 mL NaOH toe aan de destillatiebuis en voeg drie druppels 

fenolftaleïne-oplossing toe om na te gaan of het extract voldoende is 

gealkaliseerd; 

o start de stoomdestillatie met programma TVB, nadat de stoomgenerator is 

opgewarmd;  

o spoel na de stoomdestillatie de uitlaat van de spiraalkoeler van de Kjellflex 

® af met water type II en vang eveneens op in de erlenmeyer; 

o spoel na de stoomdestillatie de stoominlaatbuis van de Kjellflex ® af met 

water type II. 

- Titratie 

o Titreer het destillaat met gestelde HCl-oplossing 0,05 M. Noteer het 

volume gestelde zoutzuur 0,05 M dat geregistreerd werd bij het 

equivalentiepunt (kleuromslag lichtroze). Het equivalentiepunt is gelegen 

bij een pH van 5,00; 

o bereken aan de hand met Formule 4.2 het gehalte TVB, voor de uitleg 

van de symbolen wordt er verwezen naar de lijst met afkortingen; 

TVB-N (
mgN

100g
) = 

(V1-V0). tHCl.(
mmonster+ Vperchloorzuur

Vfiltraat
) .MN .100

m monster

 

Formule 4.2: Berekening gehalte TVB-N 

o het gehalte aan totale vluchtige basen wordt gerapporteerd in mg N/100 g 

op twee cijfers na de komma. De methode is correct uitgevoerd als het 

verschil tussen de twee duplostalen niet groter is dan 2 mg/100 g.  

4.2.6 Trimethylamine 

4.2.6.1 Benodigdheden 

- Stoomdestillator (Kjellflex® K360) 

- Magneetroerder 

- Titrator 702 SM Titrino 

(Metrohm®)+ toebehoren 

- Titrator wisseleenheid 20 

mL(Metrohm®) 

- Dispensette (Brand®) 

- Ultraturax (Janke en Kunkel®) 

- Maatbekers 

- Plooifilters 

- Trechters 

- Erlenmeyers 

- Volpipetten 

- Maatcilinders 

- Maatkolven 

- Stalen 

- Volpipetten 

- Trimethylamine 1000 parts per 

million (ppm) LOT:Z93160 

- Boorzuur 4 % met indicator 

CAS:10043-35-3 

- Fenolftaleïne-oplossing 1 % in 95 % 

ethanol 

- Natriumhydroxide-oplossing 0,05 M 

CAS:1310-73-2 

- Natriumhydroxide-oplossing 20 

mV% CAS: 1310-73-2 

- Perchloorzuuroplossing 0,6 M CAS: 

7601-90-3 

- Zoutzuur-oplossing 0,05 M 

CAS:7647-01-0 

- Referentiemonsters 
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4.2.6.2 Werkwijze (Ministerieel besluit, 2000) 

- Monstervoorbereiding 

o Ontdooi de fijngehakte stalen; 

o voeg 90 mL perchloorzuuroplossing 0,6 M en mix en filtreer de oplossing, 

er wordt zuur aan het staal toegevoegd om de basische stikstof te 

extraheren; 

o pipetteer 50 mL filtraat over in een destillatiebuis voor stoomdestillatie. 

- Stoomdestillatie 

o Breng 50 mL boorzuuroplossing met indicator over in een erlenmeyer en 

plaats deze onder de uitlaat van de spiraalkoeler van de Kjellflex ®. Zorg 

dat de uitlaat voldoende onder het boorzuur zit zodat er geen verlies is aan 

extract; 

o zet alle destillatiebuizen klaar en plaats in de volgorde van Tabel 4.2; 

Tabel 4.2: Volgorde stalen TMA-methode 

Destillatiebuis Inhoud 

Blanco 50 mL water type II 

Referentie 1 mL referentie-oplossing trimethylamine 

(1000 ppm) en ± 49 mL water type II 

Blanco 50 mL water type II 

Referentie in matrix 1 50 mL filtraat van referentie-oplossing in 

pladijs 

Referentie in matrix 2 50 mL filtraat van referentie-oplossing in 

pladijs 

Stalen 50 mL filtraat van stalen 

Referentie 1 mL referentie-oplossing trimethylamine 

(1000 ppm) en ± 49 mL water type II 

o voeg 6,5 mL NaOH toe aan de destillatiebuis en voeg drie druppels 

fenolftaleïne-oplossing toe om na te gaan of het extract voldoende is 

gealkaliseerd; 

o voeg met een maatcilinder 20 mL formaldehyde toe aan de destillatiebuis. 

Formaldehyde zorgt ervoor dat de primaire en secundaire amines 

geblokkeerd worden; 

o start de stoomdestillatie met programma TVB, nadat de stoomgenerator is 

opgewarmd; 

o spoel na de stoomdestillatie de uitlaat van de spiraalkoeler van de Kjellflex 

® af met water type II en vang eveneens op in de erlenmeyer; 

o spoel na de stoomdestillatie de stoominlaatbuis van de Kjellflex af met 

water type II. 

- Titratie 

o Titreer het destillaat met gestelde HCl-oplossing 0,05 M. Noteer het 

volume gestelde zoutzuur 0,05 M dat geregistreerd werd bij het 
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equivalentiepunt (kleuromslag lichtroze). Het equivalentiepunt is gelegen 

bij een pH van 5,00; 

o bereken aan de hand van Formule 4.3 het gehalte TMA, voor de uitleg 

van de symbolen wordt er verwezen naar de lijst met afkortingen; 

TMA (
mgN

100g
) = 

(V1-V0). tHCl. (
mmonster+Vperchloorzuur

Vfiltraat
) . MN.100

mmonster  

 

Formule 4.3: Berekeningen gehalte TMA 

o het gehalte aan trimethylamine wordt gerapporteerd in mg N/100 g op 

twee cijfers na de komma. De methode is correct uitgevoerd als het 

verschil tussen de twee duplostalen niet groter is dan 2 mg/100 g. 

4.2.7 Biogene amines 

4.2.7.1 Benodigdheden 

- UHPLC(Shimadzu®) + kolom (XBridge BEH C18 2,5µm) (Figuur 4.6) 

 

Figuur 4.6: UHPLC-opstelling (Shimadzu ®) 
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- Aceton CAS:67-64-1 

- Acetonnitril CAS:75-05-8 

- Cadaverine dichloride CAS:1476-

39-7 

- Dansylchloride CAS:605-65-2 

- 1,7-diaminoheptaan dihydrochloride 

CAS:646-18-5 

- 2-fenylethylamine CAS:156-28-5 

- Histamine dihydrochloride CAS:56-

92-8 

- HPLC-water CAS:7732-15-5 

- L-proline CAS:147-85-3 

- Natriumcarbonaat CAS:497-19-8 

- Perchloorzuur CAS:7601-90-3 

- Putrescine dihydrochloride 

CAS:333-93-7 

- Spermidine trihydrochloride 

CAS:334-50-9 

- Spermine tertahydrochloride 

CAS:306-67-2 

- Tolueen 

- Tryptamine hydrochloride CAS:343-

94-2 

- Tyramine hydrochloride CAS:60-19-

05 

4.2.7.2 Werkwijze  

- Aanmaak stockoplossing 

o Stockoplossingen (10000 ppm) worden aangemaakt voor alle amines 

volgens Tabel 4.3; 

Tabel 4.3: Theoretische massa voor aanmaak stockoplossing van 10000 ppm 

Amines Theoretische massa voor aanmaak 

stockoplossing van 10000 ppm (mg) 

Putrescine.2HCl 913,6 

Cadaverine.2HCl 856,8 

Histamine.2HCl 828,0 

Tyramine.HCl 632,9 

Spermidine.3HCl 876,5 

Spermine.4HCl 860,4 

Tryptamine.HCl 613,8 

2-fenylethylamine 930,4 

o bewaring van stockoplossingen gebeurd op -18 °C. 

- Aanmaak standaardreeks  

o Standaardreeks (25 ppm, 50 ppm, 100 ppm, 150 ppm, 250 ppm en 400 

ppm) worden aangemaakt op basis van Tabel 4.4. De standaardreeks 

mag niet onder de 25 ppm liggen aangezien de methode niet nauwkeurig 

meet bij lage concentraties. De standaardreeks wordt aangemaakt vanuit 

de stockoplossingen (10000 ppm); 

o de interne standaard die wordt gebruikt is 1,7-diaminoheptaan 

dihydrochloride. De concentratie bedraagt 6,4 mg/mL. 
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Tabel 4.4: Aanmaak standaardreeks 

Amines Blanco 25 ppm  50 ppm  100 ppm  250 ppm  400 ppm  

Amine vrij visstaal (g) 5 5 5 5 5 5 

Putrescine.2HCl (µL) 0 12,5 25 50 125 200 

Cadaverine.2HCl (µL) 0 12,5 25 50 125 200 

Histamine.2HCl (µL) 0 12,5 25 50 125 200 

Tyramine.HCl (µL) 0 12,5 25 50 125 200 

Spermidine.3HCl (µL) 0 12,5 25 50 125 200 

Spermine.4HCl (µL) 0 12,5 25 50 125 200 

Tryptamine.HCl (µL) 0 12,5 25 50 125 200 

2-fenylethylamine (µL) 0 12,5 25 50 125 200 

HClO4 (mL) 10 9,9  9,8 9,6 9 8,4 

Interne standaard (µL) 100 100 100 100 100 100 

- Aanmaak stalen 

o Er worden in totaal achttien stalen geanalyseerd, elk zes stalen (drie per 

bewaarmethode) van dag twee, zestien en 20; 

o deze stalen worden gemengd met 10 mL perchloorzuur en 100 µL interne 

standaard. 

- Opzuiveren blanco, standaardreeks en stalen 

o Alle stalen moeten samen behandeld worden per stap aangezien er 

afwijkingen kunnen geresulteerd worden bij een afzonderlijke uitvoering; 

o mix alles met de ultraturax; 

o centrifugeer gedurende 5 minuten; 

o voeg 100 µL supernatans, 300 µL verzadigde natriumcarbonaat oplossing 

en 400 µL Dansylchloride toe; 

o bewaar deze oplossing 5 minuten op 60 °C; 

o voeg 100 µL L-proline toe; 

o vortex de oplossing en bewaar 15 minuten in het donker; 

o voeg 500 µl tolueen toe en vortex deze oplossing; 

o pipetteer de tolueen-laag af en breng deze over in een vial; 

o laat verdampen onder N2-gas; 

o voeg 200 µL acetonitrile toe en vortex; 

o breng de suspensie over in een UHPLC-vial door alvorens de oplossing te 

filtreren. 

- Analyse via UHPLC 

o Injectievolume: 1 µL 

o Looptijd: 6,5 minuten 

o Piekfrequentie: 12,5 hertz (Hz) 

o Injectietemperatuur: 5 °C 

o Debiet: 0,6 mL/minuut 

o UV-detector: 254 nm 

o Oventemperatuur: 60 °C 
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o Verhouding mobiele fase (MF) wordt weergeven in Figuur 4.7. 

 

Figuur 4.7: Verhouding mobiele fase acetonitrile(Boscart, 2013) 

4.2.8 Statistische verwerking 

Een Student t-test werd uitgevoerd om de analyseresultaten van beide opslagmethoden 

te vergelijken. Voorafgaand werd een F-test uitgevoerd om de gelijkheid van varianties 

na te gaan.  

4.3 Resultaten en discussie  

Tijdens het experiment werd de temperatuur van pladijs steeds bijgehouden door middel 

van loggers. De starttemperatuur van pladijs die bewaard werd op klassiek schilferijs 

bedroeg een temperatuur rond de 0 °C, deze temperatuur steeg langzaam tot een 

maximum van 0,8 °C die gemeten werd op het einde van het experiment. De 

starttemperatuur bij bewaring op slurry ijs bedroeg een temperatuur van 0,2 °C en steeg 

tot een temperatuur van 1,5 °C. 

Wat opmerkelijk is dat de temperatuur van vissen sneller dalen bij slurry ijs dan klassiek 

schilferijs. De lichaamstemperatuur van pas gevangen pladijs werd 5,7 °C, na een uur 

bewaring onder slurry ijs was de temperatuur gezakt tot 0,3 °C terwijl de temperatuur 

van pladijs onder klassiek schilferijs na een uur gezakt was tot maar 3,7 °C. Na 30 

minuten was de temperatuur van pladijs onder slurry ijs gezakt naar 1°C, bij klassiek 

schilfer ijs duurde dit 165 minuten. 

4.3.1 Sensorische analyse 

Deze analyse werd uitgevoerd door een testpanel zodat er niet gequoteerd werd door 

één persoon. Tot dit testpanel behoren Karen Bekaert, Daphné Deloof en Arne 

Vanwonterghem. 
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In Figuur 4.8 worden de bekomen waarden weergegeven van de sensorische analyse 

met behulp van de KIM-score. Daaruit afgeleid, de KIM-score stijgt duidelijk gedurende 

het bewaringsproces. De versheid van de vis daalt naarmate deze langer op ijs bewaard 

wordt. De kwaliteit vermindert doordat de bacteriën zich vermenigvuldigen ondanks de 

lage temperaturen, bij een lage temperatuur zal de vermenigvuldiging duidelijk afnemen 

maar niet volledig geremd worden waardoor er steeds meer bacteriën op de pladijzen 

aanwezig zijn. Deze bacteriën zijn voornamelijk aanwezig op de huid want er is productie 

van slijm, na twee weken resulteert dit in geel slijm. De kwaliteit is ook duidelijk te zien 

aan de ogen, de ogen vallen in en krijgen troebele kleur van pupil. Bij het bederven gaan 

de kieuwen van de vis meer beginnen te ruiken en op het einde van het onderzoek 

ruiken de kieuwen sterk naar zwavel, de kieuwen hebben ondertussen dan ook een gele 

kleur verkregen met slijm. De insnijding die in de vis werd gemaakt om deze te gutten 

kleurt tijdens dit proces naar een geel- bruine kleur. 

Gedurende het gehele rottingsproces is er geen significant verschil (p>0,05) tussen de 

“KIM-score” van klassiek schilferijs als die van slurry ijs. Gedurende het experiment is er 

een lineair verband tussen het aantal dagen van bewaring en de KIM-score. Bij het einde 

van het bewaarproces wordt maximumscore behaald. Deze waarden komen overeen met 

wat er in de literatuur beschreven staat (zie 3.1 Sensorische analyse).  

Het lineair verband tussen de KIM-score en het aantal dagen wordt weergegeven door 

middel van de trendlijn. De bekomen trendlijn van slurry ijs als klassiek schilferijs vallen 

samen en kan dus gezegd worden dat er geen verschil is tussen de kwaliteit van de twee 

verschillende bewaarmethoden. 

 

Figuur 4.8: Verloop KIM in functie van de opslagtijd in ijs 

De maximumwaarde van de KIM-score is gelijk aan 20, pladijzen hoger dan deze score 

mogen niet geconsumeerd worden. Deze criteria wordt bereikt na 20 dagen. De bekomen 

waarden worden weergegeven in bijlage 1. (FAO, 2005) 
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4.3.2 pH-meting 

Gedurende het onderzoek is er geen grote evolutie te zien van de pH van het visproduct, 

wat kan waargenomen worden in Figuur 4.9. De begin waarde van de pH is gelegen 

rond 6,70. De pH is dan op zijn laagste punt aangezien er nog niet veel afbraakproducten 

gevormd zijn van het bacterieel bederf en de nog steeds een hoeveelheid melkzuur 

aanwezig is. Daarna zal de pH licht stijgen tot een waarde rond de 6,90. Verklaring van 

de pH verhoging is dat er productie optreedt van afbraakproducten die een basisch 

karakter hebben. Sommige resultaten schieten uit tot boven pH 7 wat resulteert in hoge 

foutenbalken.  

De hoge foutenbalken kunnen ook verklaard worden doordat ieder vis uniek is. Sommige 

vissen beleven een korte doodstrijd, wat resulteert dat de vissen later in Rigor Mortis 

gaan dan vissen die een lange doodstrijd hebben gehad. Aangezien de doodstrijd van 

iedere vis verschillend is, resulteert dit in uiteenlopende waarden. 

 

Figuur 4.9: Verloop pH in functie van de opslagtijd in ijs 

Tussen beide bewaartechnieken is er geen significant verschil te zien (p>0,05). De 

bekomen waarden worden weergegeven in bijlage 2. 

4.3.3 Microbiologische analyse 

Hieronder worden de verschillende resultaten weergegeven die verkregen geweest zijn 

tijdens de analyse van Pseudomonas Agar Base en Lyngby Iron Agar. 

4.3.3.1 Pseudomonas Agar Base 

Uit de grafiek kan duidelijk de log- en lag-fase onderscheiden worden. Vanaf dag twee tot 

en met zes bevinden de bacteriën zich in de lagfase, is er een lichte bacteriële groei 

waarneembaar. Na dag zes wordt er gesproken over de logfase waar het kiemgetal 

duidelijk toeneemt. Bij dag negen wordt er gesproken over de stationaire fase, waar het 
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kiemgetal constant blijft. De analyses op PAB werden tot dag 20 uitgevoerd maar na dag 

zestien werd er op de PAB-bodem steeds overgroei waargenomen. (Figuur 4.10) 

 

Figuur 4.10: Logaritmisch verloop van het kiemgetal op PAB in functie van de opslagtijd 

in ijs 

Tijdens de analyse naar Pseudomonas spp. is het verschil niet significant (p>0,05) 

uitgezonderd de waarden van dag elf, deze zijn wel significant verschillend (p<0,05). Het 

verschil werd bepaald aan de hand van een t-test.  

De maximale toegelaten concentratie van deze bacteriën voor consumptie bedraagt een 

kiemgetal van 6 kve/g. Uit de resultaten afgeleid, wordt deze criteria overschreden na 

negen dagen bewaring op ijs, na dit tijdstip moet consumptie vermeden worden. (Dijk et 

al., 2001) De bekomen kiemgetallen worden weergegeven in bijlage 3. 

4.3.3.2 Lyngby Iron Agar 

Hiermee is het de bedoeling om het totaal kiemgetal te bepalen en eveneens het 

opsporen van watersulfide-reducerende bacteriën. Deze bacteriën zorgen voor zwarte 

kolonies en worden gevormd door Shewanella spp..  

a) Totaal Kiemgetal 

Na dag twee is er waar te nemen dat er al kolonies gevormd worden. Gedurende de 

volledige eerste week is er weinig evolutie in het kiemgetal. Bacteriën gaan zich traag 

vermenigvuldigen waardoor het kiemgetal constant blijft, bacteriën bevinden zich in de 

lag-fase. Tussen dag zes en negen is er een groei te zien van bacteriën waardoor het 

kiemgetal stijgt, in deze periode bevinden de bacteriën zich in de logfase. Na dag elf is er 

nog evolutie te zien van het kiemgetal, maar de groei is minder in vergelijking tussen 

dag zes en negen. Bij dag 20 werden er ook analyses uitgevoerd maar op alle bodems 

was er overgroei te zien waardoor het onmogelijk was om het kiemgetal te bepalen 

(Figuur 4.11). 
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Figuur 4.11: Logaritmische verloop van het kiemgetal op Lyngby Iron Agar in functie van 

de opslagtijd in ijs (niet-waterstofsulfide-producerende bacteriën) 

Er is geen significant verschil (p>0,05) tussen beide bewaarmethoden. De maximale 

toegelaten concentratie van deze bacteriën voor consumptie bedraagt een kiemgetal van 

6 kve/g, deze criteria wordt overschreden na dertien dagen, hierna mogen pladijzen niet 

geconsumeerd worden. (Dijk et al., 2001) 

De verkregen waarden van Figuur 4.11 zijn terug te vinden in bijlage 4. 

b) Waterstofsulfide-producerende bacteriën 

Sulfide producerende bacteriën leveren zwarte kolonies op de Lyngby Iron Agar. In het 

begin van dit experiment waren er nauwelijks kolonies aanwezig van deze bacteriën. Pas 

tijdens het begin van de tweede week was er een groei waarneembaar wat resulteert in 

een kiemgetal van drie. Tijdens de tweede week zal de groei terug stagneren en is er 

weinig vermenigvuldiging van bacteriën. Tijdens de overgang van de tweede week naar 

de derde week is de groei exponentieel, wat resulteert in een verhoging van het 

kiemgetal. Bij slurry ijs blijft de groei gedurende de laatste week steeds toenemen tot 

het einde van het experiment, bij klassiek schilferijs zal de vermenigvuldiging van de 

bacteriën stagneren maar naar het einde toe stijgt het kiemgetal terug. De evolutie van 

het kiemgetal tijdens het experiment wordt weergegeven in Figuur 4.12. Uit de grafiek 

kan de lagfase en logfase afgeleid worden, de logfase duurt tot het einde van het 

experiment. Van dag twee tot en met zes wordt er gemeten onder het detectielimit. 

Watersulfide producerende bacteriën komen in deze periode voor in het staal maar 

worden niet gedetecteerd (pijlen op grafiek). 
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Figuur 4.12: Logaritmisch verloop van het kiemgetal op Lyngby Iron Agar in functie van 

de opslagtijd in ijs (waterstofsulfide-producerende bacteriën) 

Tussen beide methoden is er geen significant verschil te zien in het aantal watersulfide-

producerende bacteriën (p>0,05). De maximale toegelaten concentratie van deze 

bacteriën voor consumptie bedraagt een kiemgetal van 6 kve/g, dit wordt overschreden 

na achttien dagen bewaring, hierna mogen deze niet meer geconsumeerd worden. (Dijk 

et al., 2001) 

De waarden waarop Figuur 4.12 gebaseerd is, worden weergegeven in Bijlage 5. 

4.3.4 Totale vluchtige basische stikstof 

In het begin van dit experiment komen de waarden van het gehalte totale vluchtige 

basische stikstof voor de beide methoden uit rond de 12 mg TVB-N/ 100 g visstaal. Deze 

concentraties zijn aanvaardbaar voor vissen binnen de E-kwaliteit. (Antonacopoulopos & 

Vyncke, 1989) Tijdens de eerste week van het experiment is er geen toename van het 

TVB-N gehalte. In sommige gevallen zal de concentratie licht dalen, dit komt omdat 

iedere vis uniek is en afzonderlijk een verschillende TVB-N concentratie heeft. De vissen 

die op dag twee verwerkt zijn hadden toevallig een iets hogere waarden dan de andere 

vissen. Na de eerste week zal het gehalte licht stijgen tot een waarde ronde de 17 mg 

TVB-N/ 100 g visstaal. Deze concentratie ligt nog binnen de A-kwaliteit. Op het einde van 

de tweede week en begin van de derde week stijgt het gehalte TVB-N fors. Op het einde 

van de derde week wordt er een concentratie van 30 mg TVB-N/ 100 g visstaal gemeten. 

Deze concentratie komt overeen met de B-kwaliteit van vis. De evolutie van het gehalte 

TVB-N wordt weergegeven in Figuur 4.13. 

Tussen beide opslagmethoden is er weinig verschil te zien. Op het einde van het 

experiment is er een klein verschil te zien tussen beide methodes, slurry ijs vertoont een 

gehalte van 35 mg TVB-N/ 100 g visstaal terwijl klassiek schilferijs een waarde van 29 
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mg TVB-N/100 g visstaal weergeeft. Het verschil tussen beide bewaarmethoden is niet 

significant (p>0,05) uitgezonderd voor dag vier. 

Wat duidelijk opvalt is dat de concentratie TVB stijgt vanaf dag elf, die dag komt overeen 

met de stijgende groei van waterstof producerende bacteriën. 

 

Figuur 4.13: Verloop gehalte Totale Vluchtige Basische Stikstof in functie van de 

opslagtijd in ijs 

De maximum waarden van het gehalte TVB in vis bedraagt 30 mg TVB/100 g vis, 

wanneer deze concentratie bereikt wordt is deze niet meer geschikt voor consumptie, 

tijdens dit experiment gebeurd dit na achttien dagen voor slurry ijs. (Dijk et al., 2001) 

De waarden over de bepaling van het gehalte Totale vluchtige basische stikstof wordt 

weergegeven in bijlage 6. 

4.3.5 Trimethylamine 

Bij de start van het experiment bevatten de stalen van beide methodes ongeveer 2,5 mg 

TMA/100 g vis. Dit getal ligt duidelijk lager dan TVB-N, verklaring hiervan is dit TVB-N de 

verzameling is van de hoeveelheid trimethylamine, dimethylamine en ammoniak. Tot dag 

elf blijft het gehalte TMA constant, na dag elf is er een stijging te zien, het gehalte 

bereikt een waarde van 7,5 mg TMA/100 g vis. 

Het gehalte TMA stijgt bij de stalen die bewaard werden op slurry ijs terwijl het gehalte 

TMA bij slurry ijs stagneert. Na dag zestien stijgt het gehalte TMA bij beide methodes, 

maar toch is nog steeds een verschil te zien. Op het einde van het experiment worden er 

concentraties gemeten van ongeveer 23 mg TMA/100 g vis bij de methode op slurry ijs. 

De stalen op klassiek schilferijs vertonen een eindconcentratie van 15 mg TMA/100 g vis. 

Gedurende het gehele experiment is er geen significant verschil gemeten uitgezonderd 

bij dag 20. De gemeten concentraties worden in Figuur 4.14 weergegeven. 
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Als de bekomen waarden vergeleken worden met de theoretische waarden zijn er geen 

opmerkelijke verschillen te zien bij de beginwaarden. Volgens de literatuurwaarden 

liggen de beginwaarden tussen 0 mg en 5 mg TMA/100 g vis. Wat wel opmerkelijk is, is 

dat er bij slurry ijs meer TMA aanwezig is na dag 20 dan bij klassiek schilfer ijs. Volgens 

de theorie is het net anders om dat er minder TMA aanwezig is in stalen die bewaard 

geweest zijn op slurry ijs aangezien slurry ijs vis sneller koelt waardoor er minder 

bacteriën gevormd worden. (Vyncke, 1975) 

Het gehalte TMA stijgt vanaf dag elf, deze dag komt overeen met een stijgende groei van 

waterstofsulfide-producerende bacteriën. Shewanella produceert niet enkel 

waterstofsulfide maar eveneens trimethylamine. (FAO, 2005) 

 

Figuur 4.14: Verloop gehalte Trimethylamine in functie van de opslagtijd in ijs 

De grenswaarde voor de consumptie van pladijs bedraagt 10-15 mg N/100 g vis, deze 

criteria wordt voor slurry ijs na dag zestien bereikt, voor klassiek ijs is dit dag achttien. 

(Dijk et al., 2001) 

De bekomen waarden worden weergegeven in bijlage 7. 

4.3.6 Biogene amines 

In dit onderdeel worden de resultaten weergegeven die verkregen zijn na de analyse met 

UHPLC en de bepaling van Limit Of Detection (LOD) en Limit Of Quantification (LOQ). 

4.3.6.1 Bepaling gehalte biogene amines 

Om de concentratie te bepalen in de visstalen moet er een standaardreeks aangemaakt 

worden met de verschillende biogene amines. Als standaardreeks werd er oplossingen 

aangemaakt in een biogene amine vrije matrix (visstaal waar geen biogene amines 

aanwezig zijn). Hierna werden gekende volumes van de stockoplossing toegevoegd zodat 

er een standaardreeks verkregen wordt van 25 ppm, 50 ppm, 100 ppm, 250 ppm en 400 

ppm. Deze standaardreeks werd op de HPLC-kolom geplaatst en levert onderstaand 

chromatogram op waarbij ingezoomd wordt op het gebied waar biogene amines worden 
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gedetecteerd (Figuur 4.15). De verkregen waarden worden weergegeven in bijlage 8, 

het volledige chromatogram in bijlage 9. 

 

Figuur 4.15: Chromatogram standaardreeks van 25 ppm, 50 ppm, 100 ppm, 250 ppm en 

400 ppm 

In Tabel 4.5 wordt de retentietijden weergegeven van de aanwezige biogene amines. 

Tabel 4.5: Retentietijden biogene amines  

Biogene amines Gebruikte afkorting  Retentietijd (min) 

Tryptamine Tryp  2,65 

Fenyl-ethylamine Fen  2,85 

Putrescine Put  2,95 

Cadaverine Cad  3,05 

Histamine His  3,15 

Interne Standaard IS  3,35 

Tyramine Tyr  3,66 

Spermidine Spd  3,78 

Spermine Spm  4,27 

Na de standaardreeks worden de stalen op de UHPLC-kolom geplaatst. In Figuur 4.16 

wordt het chromatogram weergegeven van de stalen die bewaard geweest zijn op 

klassiek schilferijs. Hieruit wordt afgeleid dat de pieken van de biogene amines zeer klein 

zijn ten opzichte van de standaardreeks, de piek van de interne standaard is op gelijke 

hoogte aangezien er een zelfde hoeveelheid is toegediend aan de stalen als de 

standaardreeks.  

Alle biogene amines worden één of meermaals gedetecteerd in de verschillende stalen 

uitgezonderd tryptamine, de respons van dit amine is zeer klein in vergelijking met de 

andere biogene amines. De oorzaak is dat dit biogeen amine een hoog detectielimit 
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vertoont dan bij de andere biogene amines via de gebruikte UHPLC-methode. (Boscart, 

2013) 

 

Figuur 4.16: Chromatogram stalen klassiek schilferijs 

Na de stalen van klassiek schilferijs worden de stalen van slurry ijs. Eveneens kan er 

waargenomen worden dat de pieken van de aanwezige biogene amines zeer klein zijn, de 

interne standaard vertoond dezelfde grootte als die van het chromatogram van klassiek 

schilferijs en slurry ijs. De verkregen resultaten van de stalen van slurry ijs worden 

weergegeven in Figuur 4.17. De respons van Tryptamine is bij deze stalen ook nihil. 

 

Figuur 4.17: Chromatogram stalen slurry ijs 

Uit het chromatogram van de standaardreeks worden de oppervlakten van de biogene 

amines gedeeld door de oppervlakte van de interne standaard en vervolgens worden de 

waarden uitgedrukt in grafieken die terug te vinden zin in bijlage 10. De verschillende 

standaardoplossingen leveren voor ieder biogene amine een vergelijking op.  
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Nadat de reactievergelijkingen zijn opgesteld worden de oppervlakten van stalen gedeeld 

door de interne standaard. Hieruit wordt de verhouding gehaald tussen oppervlakte staal 

en oppervlakte interne standaard. Deze verhouding is de y-waarde uit de 

standaardvergelijking. Daaruit kan de x-waarde berekend worden, en kan de 

concentratie biogene amine in het staal bepaald worden. In bijlage 10 zijn de 

standaardreeksen terug te vinden. 

De verhouding tussen oppervlakte biogene amine en oppervlakte interne standaard 

wordt bepaald in alle stalen voor alle biogene amines. Daaruit wordt afgeleid dat alle 

verhoudingen lager uit komen dan de gemaakte standaardreeksen. Er kan gezegd 

worden dat de concentratie biogene amines in de stalen niet hoger zijn dan 25mg/kg. 

Indien de mogelijkheid bestond om een standaardcurve aan te maken onder 25 ppm kan 

het gehalte biogene amines in stalen bepaald worden maar de gebruikte UHPLC-methode 

voor concentraties onder de 25 ppm is niet gevalideerd dus kan het gehalte niet bepaald 

worden. Afgeleid uit de resultaten stijgt de concentraties van putrescine, cadaverine en 

histamine maar blijven deze onder de LOQ. 

4.3.6.2 Bepaling Limit Of Detection en Limit Of Quantification 

Na het gehalte biogene amines te bepalen wordt ook de LOD en LOQ bepaald. LOD staat 

voor limit of detection, wordt ook detectielimiet genoemd, en is de laagste concentratie 

de gedetecteerd kan worden met de gebruikte UHPLC-methode. LOQ is de afkorting voor 

limit of quantification en staat voor de laagste concentratie die met voldoende juistheid 

gekwantificeerd kan worden. 

Om de LOD en LOQ te bepalen kan volgende formule gebruikt worden (Formule 4.4 en 

Formule 4.5). 

LOD=3. laagste gemeten concentratie. 
N

S
=

3. laagste gemeten concentratie

S
N

 

Formule 4.4: Bepaling Limit Of Detection 

LOQ=9. laagste gemeten concentratie. 
N

S
= 

9. laagste gemeten concentratie

S
N

 

Formule 4.5: Bepaling Limit Of Quantification 

De laagst gebruikte en gekende concentratie in de standaardreeks heeft een concentratie 

van 25 ppm. Van het chromatogram van 25 ppm wordt de S/N bepaald. 
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Formules 4.4 en 4.5 worden toegepast om de LOD en LOQ te bepalen (Tabel 4.6). 

Tabel 4.6: Bepaling van het detectie- en kwantificatielimiet 

  Signal to noise Laagste gemeten concentratie (ppm) LOD LOQ 

Tryptamine 4,76 25 15,76 47,27 

Fenylethylamine 16,56 25 4,53 13,59 

Interne standaard 106,42 25 0,70 2,11 

Putrescine 25,81 25 2,91 8,72 

Cadaverine 22,05 25 3,40 10,20 

Histamine 16,38 25 4,58 13,74 

Tyramine 13,44 25 5,58 16,74 

Spermidine 10,41 25 7,20 21,61 

Spermine 7,52 25 9,97 29,92 

Daaruit wordt afgeleid dat alle bekomen waarden van de stalen gemeten zijn uitkomen 

onder het kwantificatielimiet. De meeste waarden worden zelf gemeten onder het 

detectielimiet gemeten waardoor er geen nauwkeurige waarden worden weergegeven. 
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5 Conclusie 

Gedurende dit experiment werd de kwaliteit van de bewaringstechnieken van slurry ijs en 

klassiek schilferijs bepaald. De kwaliteit werd bepaald aan de hand van een sensorisch, 

chemische en microbiologische analyse gedurende het bewaarproces van drie weken. 

Daaruit wordt afgeleid dat er geen grote significante verschillen waarneembaar zijn 

tussen beide methodes die toegepast zijn op pladijs tijdens de sensorische analyse. De 

sensorische analyse werd bepaald aan de hand van een KIM-methode. De bekomen 

waarden stijgen voor beide methoden gedurende het proces, waaruit wordt afgeleid dat 

de kwaliteit van pladijs duidelijk daalt gedurende de bewaring op ijs. Op het einde van 

het experiment wordt de maximum-score behaald. 

Naast de sensorische analyse, heeft de twee bewaringsmethoden geen verschil in 

concentratie van Pseudomonas- en Shewanella bacteriën. Bij het begin van het 

experiment is er al een gehalte Pseudomonas aanwezig in het staal, Shewanella groeit 

duidelijk na ongeveer elf dagen bewaring op ijs. Op het einde van het bewaarproces 

bedraagt het kiemgetal 7,59 kve/g voor de Pseudomonas, 8,19 kve/g voor de sulfide 

reducerende kolonies en 7,40 kve/g voor de sulfide reducerende kolonies. De maximale 

toegelaten concentratie van deze bacteriën voor consumptie bedraagt een kiemgetal van 

6 kve/g. (Dijk et al., 2001) 

Tijdens de chemische analyse is er een stijgende evolutie waarneembaar van het gehalte 

TVB maar hier is ook geen duidelijk verschil te zien tussen de twee technieken. Op het 

einde van het experiment (dag 20) wordt een gehalte bereikt van 30 mg TVB/100 g vis. 

Dit is de maximumcriteria dat toegelaten is voor consumptie van pladijs. (Dijk et al., 

2001) 

De gemeten concentraties TMA in pladijs levert wel een verschil op tussen de twee 

bewaartechnieken. Bij slurry ijs wordt er een hogere concentratie TMA gevormd dan bij 

klassiek schilferijs. De finale concentratie aan TMA bedraagt voor klassiek schilferijs 15 

mg N/100 g vis en voor slurry ijs bedraagt deze 25 mg N/100 g vis. De grenswaarde 

voor de consumptie van pladijs bedraagt 10-15 mg N/100 g vis. De reden dat er meer 

TMA aanwezig is in pladijs op slurry ijs, is dat er meer waterstofsulfide-producerende 

bacteriën aanwezig waren op slurry ijs dan klassiek schilferijs. (Dijk et al., 2001) 

Biogene amines worden niet gevormd bij pladijzen die bewaard worden bij lage 

temperaturen. Wanneer pladijs bewaard wordt op kamertemperatuur is er wel 

mogelijkheid om vorming van biogene amines. Deze redenering geldt enkel voor pladijs. 

Bij de scromboïde vissoorten kunnen er wel biogene amines gevormd worden indien deze 

bewaard worden op ijs. De bekomen concentratie biogeen amine van pladijs komen ruim 

onder de maximum toegelaten waarden voor concentratie biogene amines in pladijs (200 

mg/ kg). (Dijk et al., 2001) 
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Afgeleid uit alle voedselcriteria wordt de bewaartijd weergeven voor klassiek schilferijs en 

slurry ijs in Tabel 5.1. (Dijk et al., 2001) 

Tabel 5.1: Vergelijking van resultaten klassiek schilferijs en slurry ijs 

  Klassiek schilferijs Slurry ijs 

Sensorische analyse     

KIM-score 13 dagen 13 dagen 

pH analyse     

pH-waarde Geen evolutie Geen evolutie 

Microbiologische analyse     

Pseudomonas bacteriën 9 dagen 11 dagen 

Totaal kiemgetal 9 dagen 11 dagen 

Watersulfide producerende bacteriën 16 dagen 18 dagen 

Chemisch analyse     

TVB-methode 18 dagen 18 dagen 

TMA-methode 20 dagen 18 dagen 

Biogene amines Geen aanwezig Geen aanwezig 

Tot nu toe is er geen algemeen verschil te zien tussen de kwaliteit van de twee 

bewaringsmethoden. Beiden zijn geschikt om pladijs te bewaren en zo de houdbaarheid 

er van te verlengen. 

Wat er duidelijk geconcludeerd kan worden is dat het gehalte trimethylamine gevormd 

wordt door de aanwezige Shewanella kolonies. Het gehalte trimethylamine stijgt na elf 

dagen bewaring op ijs, terwijl op hetzelfde moment er een duidelijk groei te zien is van 

de Shewanella bacterie. 

Deze bachelorproef is de eerste aanzet tot de bepaling van de kwaliteit van slurry ijs en 

klassiek schilferijs. Om meer aanbeveling te geven aan deze vissector moet nog verder 

onderzoek uitgevoerd worden van de kwaliteit van de verschillende bewaartechnieken.  

Door de vrij lage temperatuur van de vis bij de start van het experiment (zie inleiding 

4.3) is het effect van het slurry ijs relatief klein. Een herhaling van het onderzoek in de 

zomermaanden zou nuttig zijn om het effect van de snelle koeling met slurry ijs na te 

gaan. In de zomer is de temperatuur van het zeewater hoger is dan in de winter, 

daardoor zal de temperatuur van de vissen hoger zijn. Wat nu net een voordeel is van 

slurry ijs, is dat dit een efficiënt middel is om vis snel af te koelen. Met behulp van slurry 

ijs zal de temperatuur van de vis sneller zakken dan de temperatuur van klassiek 

schilferijs.  
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Bijlage 1: Resultaten KIM-methode 

Klassiek schilferijs 

Datum 23/02 25/02 27/02 2/03 4/03 6/03 9/03 11/03 13/03 

Aantal dagen bewaring op ijs 2 4 6 9 11 13 16 18 20 

Staal 1 2 7 10 12 12 14 18 21 20 

Staal 2 4 8 13 11 16 14 18 20 21 

Staal 3 4 8 8 10 14 15 19 17 22 

Staal 4 6 8 10 13 13 14 19 21 23 

Staal 5 2 8 11 14 12 15 19 17 22 

Gemiddelde 4 8 10 12 13 14 18 19 21 

Standaardafwijking 1,54 0,45 1,59 1,75 1,56 0,76 0,65 2,09 1,20 

Slurry ijs 

Datum 23/02 25/02 27/02 2/03 4/03 6/03 9/03 11/03 13/03 

Aantal dagen bewaring op ijs 2 4 6 9 11 13 16 18 20 

Staal 1 4 10 10 11 14 15 18 17 21 

Staal 2 3 8 10 13 14 15 20 19 23 

Staal 3 3 7 10 12 14 15 19 19 22 

Staal 4 2 9 12 12 14 14 20 19 19 

Staal 5 2 7 11 14 13 14 20 19 20 

Gemiddelde 3 8 11 12 14 14 19 18 21 

Standaardafwijking 0,92 1,30 0,97 1,19 0,45 0,45 0,76 0,89 1,52 
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Bijlage 2: Resultaten pH-meting 

Klassiek schilferijs 

Datum 23/02 25/02 27/02 2/03 4/03 6/03 9/03 11/03 13/03 

Aantal dagen bewaring op ijs 2 4 6 9 11 13 16 18 20 

Staal 1 6,80 6,80 6,99 6,92 6,62 6,87 6,82 7,12 6,70 

Staal 2 6,78 6,74 6,55 6,57 6,89 6,96 6,80 6,78 6,99 

Staal 3 6,92 6,91 6,63 6,91 6,72 6,85 6,87 6,67 6,85 

Staal 4 6,16 6,76 6,70 6,62 6,82 7,03 6,63 7,01 7,12 

Staal 5 6,82 6,83 6,71 6,90 6,72 6,62 7,09 7,06 6,84 

Gemiddelde 6,70 6,81 6,72 6,78 6,75 6,87 6,84 6,93 6,90 

Standaardafwijking 0,30 0,07 0,17 0,17 0,10 0,16 0,17 0,19 0,16 

Slurry ijs 

Datum 23/02 25/02 27/02 2/03 4/03 6/03 9/03 11/03 13/03 

Aantal dagen bewaring op ijs 2 4 6 9 11 13 16 18 20 

Staal 1 6,33 6,92 6,83 6,97 6,35 6,86 6,95 6,69 6,87 

Staal 2 6,54 6,73 6,79 7,01 7,08 6,68 6,96 6,79 6,69 

Staal 3 6,62 6,82 7,03 6,75 6,83 6,90 6,72 6,74 6,89 

Staal 4 7,03 6,79 6,02 6,72 6,69 6,66 6,72 6,60 6,83 

Staal 5 6,63 6,83 6,38 6,72 6,86 6,69 6,94 6,83 6,82 

Gemiddelde 6,63 6,82 6,61 6,83 6,76 6,76 6,86 6,73 6,82 

Standaardafwijking 0,25 0,07 0,41 0,14 0,27 0,11 0,13 0,09 0,08 
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Bijlage 3: Bepaling kiemgetal Pseudomonas Agar Base 

Klassiek schilferijs (kve/g) 

Datum 23/02 25/02 27/02 2/03 4/03 6/03 9/03 11/03 13/03 

Aantal dagen bewaring op ijs 2 4 6 9 11 13 16 18 20 

Staal 1 0,00 3,02 3,43 5,35 4,81 5,68 >8 >8 >8 

Staal 2 0,00 3,51 3,56 7,05 5,10 4,62 >8 >8 >8 

Staal 3 0,00 2,87 4,12 5,49 6,13 6,16 >8 >8 >8 

Staal 4 0,00 3,38 3,12 6,81 6,04 7,00 7,59 >8 >8 

Gemiddelde 0,00 3,20 3,56 6,18 5,52 5,87 7,59 >8 >8 

Standaardafwijking 0,00 0,30 0,42 0,88 0,67 1,00 >8 >8 >8 

Slurry ijs (kve/g) 

Datum  23/02 25/02 27/02 2/03 4/03 6/03 9/03 11/03 13/03 

Aantal dagen bewaring op ijs 2 4 6 9 11 13 16 18 20 

Staal 1 0,00 0,00 3,86 6,16 6,91 6,61 6,08 >8 >8 

Staal 2 0,00 3,64 5,27 7,14 6,30 5,86 6,66 >8 >8 

Staal 3 0,00 4,34 5,20 6,99 6,96 5,83 6,57 >8 >8 

Staal 4 0,00 2,68 4,07 5,27 6,19 6,01 6,21 >8 >8 

Gemiddelde 0,00 3,55 4,60 6,39 6,59 6,08 6,38 >8 >8 

Standaardafwijking 0,00 0,83 0,74 0,86 0,40 0,36 0,28 >8 >8 
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Bijlage 4: Bepaling kiemgetal Lyngby Iron Agar (Niet-sulfide 
producerende kolonies) 

Klassiek schilferijs (kve/g) 

Datum 23/02 25/02 27/02 2/03 4/03 6/03 09/03 11/03 13/03 

Aantal dagen bewaring op ijs 2 4 6 9 11 13 16 18 20 

Staal 1 0,00 3,33 4,10 4,80 5,35 6,29 >8 >8 >8 

Staal 2 0,00 4,01 4,17 5,10 5,43 6,42 >8 >8 >8 

Staal 3 3,70 3,86 4,40 6,26 6,43 6,66 >8 7,34 >8 

Staal 4 3,10 4,27 3,95 5,71 6,07 6,47 8,19 8,24 >8 

Staal 5 3,37 3,94 x x x x x x x 

Gemiddelde 3,39 3,88 4,16 5,47 5,82 6,46 8,19 7,79 >8 

Standaardafwijking 0,30 0,34 0,19 0,65 0,52 0,16 >8 0,64 >8 

Slurry ijs (kve/g) 

Datum 23/02 25/02 27/02 2/03 4/03 6/03 9/03 11/03 13/03 

 Aantal dagen bewaring op ijs 2 4 6 9 11 13 16 18 20 

Staal 1 0,00 0,00 4,06 6,09 6,72 6,24 6,43 8,01 >8 

 Staal 2 0,00 3,60 4,23 6,52 6,32 6,35 7,08 >8 >8 

 Staal 3 3,23 4,04 5,13 4,65 6,55 6,29 7,39 >8 >8 

Staal 4 3,38 3,64 4,72 6,56 5,96 6,63 7,12 7,56 >8 

Staal 5 4,34 3,94 x x x x x x x 

Gemiddelde 3,65 3,81 4,53 5,95 6,39 6,38 7,00 7,79 >8 

Standaardafwijking 0,60 0,22 0,49 0,90 0,33 0,17 0,41 0,32 >8 

Een x resulteert dat er geen staal werd geanalyseerd. 
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Bijlage 5: Bepaling kiemgetal Lyngby Iron Agar (Sulfide 
producerende kolonies) 

Klassiek schilferijs (kve/g) 

Datum 23/02 25/02 27/02 2/03 4/03 6/03 9/03 11/03 13/03 

Aantal dagen bewaring op ijs 2 4 6 9 11 13 16 18 20 

Staal 1 <2 <2 <2 2,00 3,78 <2 6,29 5,86 6,89 

Staal 2 <2 <2 <2 2,48 2,70 5,11 6,04 5,88 7,28 

Staal 3 <2 <2 <2 3,63 3,29 4,30 6,14 5,69 7,18 

Staal 4 <2 <2 <2 3,61 3,59 4,60 5,85 6,70 6,95 

Staal 5 <2 <2 x x x x x x x 

Gemiddelde <2 <2 <2 2,93 3,34 3,50 6,08 6,03 7,08 

Standaardafwijking <2 <2 <2 0,82 0,47 0,41 0,19 0,45 0,18 

Slurry ijs (kve/g) 

Datum  23/02 25/02 27/02 2/03 4/03 6/03 9/03 11/03 13/03 

Aantal dagen bewaring op ijs 2 4 6 9 11 13 16 18 20 

Staal 1 <2 <2 <2 3,40 3,89 4,18 5,40 6,24 7,56 

Staal 2 <2 <2 <2 3,58 3,70 4,74 5,57 5,62 6,98 

Staal 3 <2 <2 <2 0,00 3,68 4,18 5,34 5,65 7,59 

Staal 4 <2 <2 <2 3,55 3,00 4,18 5,57 5,77 7,47 

Staal 5 <2 <2 x x x x x x X 

Gemiddelde <2 <2 <2 3,51 3,57 4,32 5,47 5,82 7,40 

Standaardafwijking <2 <2 <2 0,10 0,39 0,28 0,12 0,29 0,28 

Een x resulteert dat er geen staal werd geanalyseerd. 
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Bijlage 6: Resultaten totale vluchtige basische stikstof 

Klassiek schilferijs (mg TVB-N/100g visstaal) 

Datum 23/02 25/02 27/02 2/03 4/03 6/03 9/03 11/03 13/03 

Aantal dagen bewaring op ijs 2 4 6 9 11 13 16 18 20 

A1 13,30 16,52 11,58 12,74 14,96 12,59 19,91 24,75 29,88 

A2 13,48 13,98 11,81 13,58 14,60 18,59 14,75 34,16 26,18 

A3 10,90 18,16 13,13 13,34 14,62 16,98 19,24 23,23 22,82 

A4 10,54 16,48 9,20 14,94 14,69 16,11 15,46 27,37 28,96 

A5 11,66 14,38 11,52 13,52 15,00 16,33 19,08 29,44 34,69 

Gemiddelde 11,98 15,90 11,45 13,62 14,77 16,12 17,69 27,79 28,51 

Standaardafwijking 1,36 1,72 1,42 0,81 0,19 2,20 2,39 4,29 4,42 

Slurry ijs (mg TVB-N/100g visstaal) 

Datum 23/02 25/02 27/02 2/03 4/03 6/03 9/03 11/03 13/03 

Aantal dagen bewaring op ijs 2 4 6 9 11 13 16 18 20 

B1 14,47 10,33 9,81 12,93 14,04 15,98 20,26 28,55 28,64 

B2 12,77 12,88 11,40 14,13 12,72 23,37 18,24 28,11 42,53 

B3 13,26 13,34 10,24 13,03 11,94 17,38 23,39 36,04 33,83 

B4 11,67 9,72 7,07 13,10 16,73 15,21 26,48 25,41 31,52 

B5 13,64 12,08 10,07 11,16 13,08 16,58 17,69 23,82 35,38 

Gemiddelde 13,16 11,67 9,72 12,87 13,70 17,71 21,21 28,39 34,38 

Standaardafwijking 1,04 1,58 1,60 1,07 1,85 3,27 3,69 4,70 5,22 
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Bijlage 7: Resultaten trimethylamine 

Klassiek schilferijs (mg TMA/100g visstaal) 

Datum 23/02 25/02 27/02 2/03 4/03 6/03 9/03 11/03 13/03 

Aantal dagen bewaring op ijs 2 4 6 9 11 13 16 18 20 

A1 2,01 4,02 2,77 4,00 1,86 5,30 10,86 9,11 16,56 

A2 3,43 3,53 2,90 4,71 4,11 6,58 5,71 15,58 x 

A3 1,89 3,44 2,93 3,48 3,42 6,17 6,36 9,58 11,52 

A4 2,53 4,49 1,83 2,47 3,75 8,87 4,38 15,53 15,29 

A5 1,78 3,42 2,45 3,17 2,35 9,48 8,57 12,41 19,52 

Gemiddelde 2,33 3,78 2,58 3,56 3,09 7,28 7,18 12,44 15,73 

Standaardafwijking 0,68 0,47 0,46 0,85 0,96 1,80 2,55 3,11 3,32 

Slurry ijs (mg TMA/100g visstaal) 

Datum 23/02 25/02 27/02 2/03 4/03 6/03 9/03 11/03 13/03 

Aantal dagen bewaring op ijs 2 4 6 9 11 13 16 18 20 

B1 2,11 3,91 2,67 5,96 3,87 6,78 10,53 11,03 18,91 

B2 2,87 3,39 2,75 3,25 x x 6,22 15,36 x 

B3 1,85 4,28 2,81 3,61 4,18 6,58 12,83 19,39 25,29 

B4 3,97 4,62 3,57 3,50 3,54 8,94 13,61 x 22,73 

B5 3,96 2,93 2,51 3,77 2,85 6,71 7,01 14,84 x 

Gemiddelde 2,95 3,82 2,86 4,02 3,61 7,25 10,04 15,15 22,31 

Standaardafwijking 1,00 0,68 0,41 1,10 0,57 1,13 3,33 3,42 3,21 

Een x resulteert dat er geen staal werd geanalyseerd. 
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Bijlage 8: Resultaten biogene amines 

Oppervlakte pieken 

    Tryptamine Fenyl-ethylamine Putrescine Cadaverine Histamine Tyramine Spermidine Spermine Interne standaard  

Standaardreeks 

25 ppm 32525 32525 55495 55236 38509 30437 21180 15652 270150 

50 ppm 64938 64938 96166 94942 70991 62659 46284 27423 271270 

100 ppm 177134 177134 203330 203149 146312 142347 102214 66062 302071 

250 ppm 527353 527353 586257 609914 390394 492009 328769 197183 384338 

400 ppm 536377 536377 596501 625538 417225 529889 294836 180667 242094 

Dag 2 

Schilferijs staal 1 0 7602 2412 739 928 0 2418 5129 315578 

Schilferijs staal 2 0 0 5971 0 1084 0 1386 2378 299505 

Schilferijs staal 4 0 0 8159 1679 0 0 15286 10377 295602 

Slurryijs staal 1 0 0 3899 0 0 0 6539 13274 246148 

Slurryijs staal 2 0 0 2167 276 624 0 2315 5457 260501 

Slurryijs staal 3 0 0 5431 0 0 0 3502 6674 244736 

Dag 16 

Schilferijs staal 1 0 3733 12883 11477 6968 0 1234 0 197986 

Schilferijs staal 2 0 0 9145 10318 6158 0 1677 2452 232895 

Schilferijs staal 3 0 0 9354 13649 5999 0 1174 0 226497 

Slurryijs staal 1 0 0 15501 15260 5993 0 1494 1128 209167 

Slurryijs staal 2 0 3081 9195 8482 6338 0 1385 0 148818 

Slurryijs staal 3 0 0 9257 11025 8385 0 1213 0 208828 

Dag 20 

Schilferijs staal 1 0 3991 10902 18430 5171 0 1313 0 143339 

Schilferijs staal 2 0 0 25907 30315 13520 0 3512 2268 202929 

Schilferijs staal 3 0 0 27807 35312 7876 0 2071 1890 203934 

Slurryijs staal 1 0 0 7416 17254 0 0 0 0 125736 

Slurryijs staal 2 0 0 8565 15879 0 2381 0 0 146633 

Slurryijs staal 4 0 0 9139 18168 1287 1366 0 0 153796 
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Bijlage 9: Overlay chromatogram biogene amines 
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Bijlage 10: Grafieken standaardreeks biogene amines 
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